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Választókerületi programok
Öreghegy déli része,
Kisfalud
Horváth Miklós Csaba
Február 12-én, hétfőn fogadóórát tart a 13. számú választókörzet önkormányzati képviselője. 17 és 19 óra között a
Késmárki utca 2. szám alatt, az
öreghegyi posta melletti épületben található irodájában várja
a lakossági megkereséseket
Horváth Miklós Csaba.

Fáy- és Almássy-telep,
vezér utcák
Deák Lajosné
Február 12-én 17 órától a Királykút Emlékházban tart fogadóórát Deák Lajosné. A 11. számú
választókörzet önkormányzati
képviselője 17 és 19 óra között
várja a lakókat a Mikszáth Kálmán utca 25. szám alatt.

Mindenki nézze át az iratait!

Heiter Dávid Tamás

Parlamenti választás lesz április nyolcadikán. Utánajártunk,
milyen kérelmeket kell igényelnünk, és milyen fontos határidőkre
kell odafigyelnünk. Laczi Zoltán, a Székesfehérvári Helyi Választási Iroda vezetőhelyettese két dologra hívta fel a figyelmünket:
nézzük meg az iratainkat és tanulmányozzuk a valasztas.hu
honlapot, ahol minden lényeges információt megtalálunk.

A közelmúltban lejárt egy határidő, ami a szavazatszámláló bizottságokat érinti.
A szavazatszámláló bizottságba január 31-ig lehetett jelentkezni. A Székesfehérváron található
kilencvenkét szavazókörbe március 19-ig kell
megválasztani az ötfős bizottságokat. De ezt
minél előbb szeretnénk megtenni, hogy időben
elindulhasson a felkészítés folyamata.
2014-ben megszűnt az úgynevezett kopogtatócédulák
gyűjtése.
2014. január 1-től központi névjegyzék létezik.
Mindazon választópolgárok, akik választójoggal
rendelkeznek Magyarországon, szerepelnek
benne. A választások kiírása után készül el a
szavazóköri névjegyzék, ez alapján kapja meg
mindenki az értesítőt. Ez tájékoztat arról, hogy
kiírták a választásokat, hogy melyik szavazókörbe kell elmenni szavazni és milyen sorszám alatt
szerepel az adott állampolgár. Ez azért fontos,
mert minden lényeges adat fel van rajta tüntetve.
És itt kapcsolódnék az ajánláshoz: korábban
kopogtatócédula gyűjtésével lehetett jelöltet
ajánlani, ez most ajánlóíven történik. Ezen a
választópolgár neve, édesanyja neve, személyi
száma és lakcíme szerepel. Fontos, hogy mindenkinek a saját kezű aláírása bizonyítja, hogy az
adott jelöltet ajánlja. Több jelölt támogatására is
van lehetőség, de egy jelöltet csak egy ajánlással

Bemutatkozott a baloldali összefogás képviselőjelöltje
Rába Henrietta
Bemutatta közös jelöltjét az MSZP, a Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció, az Együtt
és a Szolidaritás. Fejér megye 1-es számú
választókerületében a DK-t képviselő Ráczné
Földi Judit indulását támogatják a választáson
a szervezetek.

Márton Roland, az MSZP székesfehérvári elnöke elmondta: szándékosan a magyar köztársaság napján
mutatták be a baloldali összefogás
közös jelöltjét. A politikus szerint
Ráczné Földi Judit esélyes jelölt, a rá
leadott szavazatok nem vesznek el, és
vele lehet esélye a kormányváltásnak.
A képviselőjelölt lapunknak elmondta: „Elsődleges célom a szociális
ágazat és a szociális szféra újragondolása Székesfehérváron. Az időskori
ápolásban nagyon nagy rések vannak,
több száz fős a várólista egy szociális
otthonban, egy időskori otthonban,
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ezt mindenképpen szeretném megoldani!”
Ráczné Földi Judit a háziorvosi és
fogorvosi ellátás helyzetén is szeretne változtatni, emellett az orvosok,
mérnökök, tanárok megtartása
érdekében olyan lakásprogramot
indítani, hogy itt maradjanak
Székesfehérváron. A képviselőjelölt hozzátette: az M7-es autópálya
Székesfehérvárt érintő szakaszán
szeretné a díjmentességet elérni, és
a parkolási helyzeten is igyekezne
segíteni.

But Sándor, az Együtt székesfehérvári
elnöke szerdai sajtótájékoztatóján elmondta: véleménye szerint győzelmet
akkor tud elérni az ellenzék a városban, ha egy választókerületben egy
esélyes jelölt indul. Ezért Fejér megye
1-es választókerületében az Együtt is
Ráczné Földi Juditot támogatja.

lehet támogatni. A jelöltek és a szervezetek már
kérhetik az ajánlóíveket a formanyomtatvány
kitöltésével, de csak február 19-én reggel 8 órától,
az ajánlás kezdetétől adhatjuk át az ajánlóíveket.
Ezeket március 5-ig kell leadni. Ötszáz érvényes
ajánlás esetén válik valaki hivatalosan jelöltté.
Mi a teendő akkor, ha valaki nem kap értesítést?
Az értesítőket a Nemzeti Választási Iroda juttatja
el, de azok, akik február 19-ig nem kapják meg,
a lakóhely szerinti polgármesteri hivatalban, a
választási irodánál kérhetik az értesítő pótlását,
illetve betekinthetnek a névjegyzékbe. Abban
az esetben, ha valaki nem kapott értesítést, és
szerepel a neve a névjegyzékben, az irodának
pótolnia kell az értesítőt.
A szavazókörökben történt változás?
Székesfehérváron két választókerület van.
Fejér megye 1-es választókerülete az alábbi
városrészeket foglalja magába: Székesfehérvár
belvárosa, Palotaváros, Víziváros, Felsőváros,
Öreghegy, Csala, Kisfalud, Ráchegy, Köfém-lakótelep, Börgönd. Fejér megye 2. számú
választókerületéhez Székesfehérvárról Tóváros,
Alsóváros, Maroshegy és Feketehegy-Szárazrét tartozik, valamint az alábbi települések:
Bakonycsernye, Bakonykúti, Balinka, Bodajk,
Csákberény, Csókakő, Csór, Fehérvárcsurgó,
Füle, Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Jenő, Kincsesbánya, Kőszárhegy, Magyaralmás, Moha, Mór,
Nádasdladány, Nagyveleg, Polgárdi, Pusztavám,
Sárkeresztes, Sárkeszi, Sárszentmihály, Söréd,
Szabadbattyán. Székesfehérváron kilencvenkét
szavazókör van. Egynek az áthelyezését kellett
kezdeményeznünk: a 26-os számú szavazókört a
Vasvári Gimnáziumba helyeztük át.
Milyen kérelmeket igényelhetünk a választásokhoz
kapcsolódóan?

A gyengénlátók kérhetnek Braille-írásos tájékoztatót és szavazósablont. A mozgássérültek
pedig, hogy akadálymentes szavazókörben
szavazhassanak. Ezt március 23-án 16 óráig
tehetik meg. Szeretném kiemelni, hogy minden
kérelemhez szükséges nyomtatvány megtalálható a valasztas.hu honlapon. A kitöltött kérelmet
az ügyfélkapun keresztül vagy elektronikusan
is elküldhetik. Ezeket a formanyomtatványokat
ki is lehet nyomtatni, és személyesen vagy
postai úton is el lehet juttatni. Nagyon fontos,
hogy mindenki ellenőrizze az iratait! Kérek
mindenkit, hogy meglévő, érvényes dokumentumok alapján legyenek kedvesek kitölteni a
kérelmeket. Jellemzően két fontos kérelemfajta
érkezik. Az egyik az átjelentkezés, ezt április
6-ig lehet kérni. Aki magyarországi lakóhellyel
rendelkező állampolgár, de nem tartózkodik a
választás napján a lakóhelyén, átjelentkezhet
más településre. Az adott településen egy kijelölt
szavazókörben szavazhat majd. Például aki
Székesfehérvárra kéri az átjelentkezését, az a
33-as szavazókörben voksolhat majd a Balatoni
úton, a Vízügyi Igazgatóság klubhelyiségében.
Aki külföldön tartózkodik, a külképviseleteken
szavazhat. Az ilyenfajta kérelmeket március 31én, szombaton 16 óráig lehet eljuttatni. Ez egy
jogvesztő határidő.
Létezik a mozgóurnás megoldás is.
Az egészségi állapota miatt vagy mozgásában
gátolt személy kérheti április 6-án 16 óráig. De
itt van egy kivétel: a választás napján a polgárok
15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz, a
szavazóhelyiségbe is eljuttathatják kérelmüket.
Ekkor a szavazatszámláló bizottság – amen�nyiben helyt ad a kérelemnek – elvégezheti a
mozgóurnázást.

Pályázat ösztöndíjra

Középiskolások és egyetemi hallgatók is pályázhatnak
Székesfehérvár pályázatot hirdet középiskolásoknak és a helyi felsőoktatásban
tanulóknak. Az Alba Regia ösztöndíjakra
legalább 3,75-ös tanulmányi eredménnyel
és nappalis jogviszonnyal lehet pályázni
február 28-ig postán vagy személyesen.

Az Alba Regia Középiskolai
Ösztöndíjra azok a tanulók
pályázhatnak, akik a megjelölt
szakgimnáziumi, szakközépiskolai képzésben vesznek
részt, és tanulmányaikat a
Székesfehérvári Szakképzési
Centrum valamelyik tagintézményében folytatják nappali
oktatásban. A feltételek között
szerepel a nem nyelvi előkészítőn szerzett legalább 3,75-ös
múlt féléves átlag. A legmagasabb pontszámokat elérő tanulók nyerik el a havonta tízezer
forintot jelentő ösztöndíjat, öt
hónap időtartamra.
Az Alba Regia Felsőoktatási
Ösztöndíjra pályázhat az a

huszonötödik életévét még be
nem töltött hallgató, aki első
évfolyamos aktív jogviszonnyal
rendelkező hallgatóként kezdte
meg tanulmányait a Corvinus
Egyetem székesfehérvári képzési helyszínén vagy az Óbudai
Egyetem Alba Regia Műszaki
Karán nappali alapképzésben.
Feltétel, hogy a pályázó a legutolsó aktív félévben megszerezze az adott félévre előirányzott kreditmennyiség kilencven
százalékát, valamint az első
félévben a tanulmányi átlaga
legalább 3,75 volt. Szakonként
két fő részesül ösztöndíjban,
ami húszezer forintot jelent havonta az adott szemeszterben.
A pályázatok beérkezésének
határideje február 28. 18 óra,
az elbírálási határidő március
30. További információ kérhető
Tóthné Szabó Krisztinától a 22
537 119-es telefonszámon.
Forrás: ÖKK

Kép: Tar Károly

Hogyan lehet pályázni?

Ráczné Földi Judit, a DK politikusa öt baloldali szervezet jelöltjeként indul a parlamenti választáson

A pályázatokat zárt borítékban, formanyomtatványon kell benyújtani postán
a Polgármesteri Hivatal címére vagy személyesen. A pályázati adatlapokat a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán illetve a középiskolai ösztöndíj esetében
a Székesfehérvári Szakképzési Centrum székhelyén vagy az érintett szakgimnáziumban, szakközépiskolában, a felsőoktatási ösztöndíj esetében pedig az érintett
felsőoktatási intézményben lehet beszerezni, vagy letölthető a www.szekesfehervar.hu oldalról. A csatolandó okmányok között a személyi igazolvány, a félévi
értesítő és a vizsgaeredmények, illetve a leckekönyv másolata és a kreditmen�nyiség igazolása, valamint az iskolalátogatási igazolás vagy az aktív jogviszonyt
igazoló irat szerepel.
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Benyújtották a költségvetés tervezetét
Dávid Renáta
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Laktanyából egyetem
Szabó Petra
A régi laktanya épülete most még inkább
romra emlékeztet, de hamarosan helyet
kap benne egy százhatvan fős előadóterem, könyvtár, tanulószobák és öt labor
is. 2019 tavaszára pedig kész is lesz!
Az udvaron is komfortos környezetet
alakítanak ki, és több sportpálya is
helyet kap.

Fotó: Simon Erika

Folytatódik a Kégl-, az Ybl- és a Saára Gyulaprogram, és idén is milliárdos fejlesztések
indulnak a városban. Elkészült Székesfehérvár
2018. évi költségvetésének tervezete, melynek
rekordnagyságú főösszege meghaladja a hetvenmilliárd forintot. Ez lehetővé teszi a város
stabil, biztonságos működését illetve több mint
egymilliárd forintnyi béremelést a közszférában, mindezt úgy, hogy a város továbbra sem
vesz fel hitelt, és a magánszemélyeknek ezután
sem kell semmilyen helyi adót fizetni.

A tervezet biztosítja a több éves
fejlesztések folytatását, a saját
bevételek mértékének stabil fenntartását, de a tartalékképzést is.
Az önkormányzati fenntartásban
működő egészségügyi és szociális
intézményekre valamint a Kégl
György Egészségügyi Programra
összesen 2,8 milliárd forint, az
oktatási szférára 3,9 milliárd forint,
míg a kultúrára 2,7 milliárd forint
szerepel a költségvetés tervezetében. 38,6 milliárd forintot fordíthat
fejlesztésekre a város, melynek közel hetven százaléka kormányzati,
tíz százaléka uniós forrás, a többi
pedig saját erő. A fejlesztések mellett a közszféra több mint egymilliárdos béremelését is tartalmazza a
javaslat. Az önkormányzati fenntartású intézmények közalkalmazotti
bérnövelésénél ötszáznegyvenhétmillió forinttal tervez, a város cége-
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Rekordösszeget költhet idén a város: jut pénz béremelésre, a közbiztonsági programra és egyéb –
szociális, oktatási, egészségügyi és kulturális-közművelődési területeket érintő – fejlesztésekre

ivel együtt pedig a bérfejlesztés az
egymilliárd forintot is meghaladja.
A tervezet hitelfelvétellel nem, viszont jelentős, hárommilliárd forint
feletti tartalékképzéssel számol. A
magánszemélyeknek továbbra sem
kell helyi adót fizetniük Székesfehérváron, és a cégek által fizetendő
adó sem emelkedik.
A város polgármestere kiemelte,
hogy folyószámlahitele nincs,

és nem is lesz a városnak. Mint
mondta, az adósságkonszolidáció
még 2018-ban is érezteti hatását:
„Ha nem lett volna kormányzati
adósságkonszolidáció, akkor még
ezekben az években is fizetnénk vissza
a 2010 előtt felvett hitelek törlesztését.
Ez 2018-ban hárommilliárd forintot
jelentett volna.”
A költségvetésről február 8-i ülésén
tárgyal és dönt a közgyűlés.

„Annak érdekében, hogy a Corvinus a modern fehérvári felsőoktatás egyik helyszíne lehessen,
elengedhetetlen az infrastruktúra
fejlesztése és a legmodernebb
technológia alkalmazása. Az ös�szes nyílászáró, az összes födém,
az összes belső válaszfal megújul,
és a tetőt is megemelik. Ez a
magja a beruházásnak. Amikor
elkészül, akkor az oktatási infrastruktúra kialakítása kezdődhet
meg, ami elsősorban informatikai, prezentációs berendezéseket
jelent, illetve konferenciatechnikát. Ez az egyik legnagyobb
falat, a beruházás során ezzel
dolgozunk majd a legtöbbet!” –
hangsúlyozta Hinek Mátyás
projektvezető.
Az egyetem több új szakkal is
várja a fiatalokat: meghirdetik
a turizmus és vendéglátás szakot, és levelezőn a gazdaságinformatikus szakot. Ezen kívül
mesterképzéseket és posztgraduális képzéseket is hirdetnek.

Nemsokára kész az új tornacsarnok
Dávid Renáta

A tetőszigetelési munkák, a
távfűtés kiépítése és az öltözők
kialakítása zajlik a napokban az
új tornacsarnokban. Az építkezés
még tavaly nyáron kezdődött, az
épületet tavasszal már birtokba is
vehetik a diákok illetve a sportolók.
A részben TAO-forrásból megvalósuló beruházás keretében egy ezer
négyzetméteres tornaterem épül.
Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője elmondta:
a TAO-s forrás mellett a város önkormányzata is hozzájárult ahhoz,
hogy a létesítmény létrejöhessen,
ami együtt fogja szolgálni az iskolásokat és a kézilabda-utánpótlást is.
A Köfém SC beruházása mintegy
hétszázmillió forintból valósul meg,
melyhez a székesfehérvári önkormányzat kétszázhúszmillió forint
támogatást nyújtott, és több székesfehérvári nagyvállalat is szerepet
vállalt a csarnok kialakításában.
Cser-Palkovics András polgármester a Széna Téri Általános Iskola
egykori diákjaként arról beszélt,
hogy már az ő diákéveiben is
kicsinek bizonyult az intézmény
tornaterme. Az iskola egyik nagy
álma válik valóra a beruházással.
Az intézmény idén ünnepli fenn-

Fotó: Simon Erika

Rengeteg gyermeket, sportolót szolgálhat ki
a Széna Téri Általános Iskola udvarában épülő
tornacsarnok. Az építkezés jól halad, várhatóan
májusra fejeződnek be a munkálatok.

Az új sportcsarnokot a diákok és a sportolók is használni fogják

állásának nyolcvanadik évfordulóját, így nagy az öröm, hiszen a
diákok egy sokkal nagyobb tornateremben sportolhatnak néhány
hónap múlva.
A csarnokban egy kézilabdapályát
és egy 250-280 fő befogadására
alkalmas lelátót is kialakítanak.
Az új épületet iskolai időben az ide

járó diákok használhatják a tornaórák keretében, délutánonként
pedig a Köfém SC utánpótlásbázisa
edz majd a csarnokban – emelte ki
Balássi Imre, a Köfém SC elnöke.
Az előregyártott vasbeton szerkezetű
sportcsarnokban szabványméretű
kézilabda sportpályát magába foglaló
terem jön létre, mely szükség esetén

két részre osztható. Az épületben
öltözők, vizesblokkok, büfé és előcsarnok is lesz, mellette pedig hat férőhelyes parkoló és tizennégy állásos
kerékpártároló készül. Az új csarnokot esztétikailag és műszakilag is a
kor követelményeinek megfelelően
alakítják ki. A sportcsarnok várhatóan tavasszal készül el.
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Fókuszban

Nyugdíj után is van élet!

László-Takács Krisztina, Szabó Petra

Fotó: Kiss László

Szerencsére ma már egyre több lehetőség van arra,
hogy közösségben, hasznosan töltse az idejét az ember idős korban is. Hét hónapja a diákszövetkezetek
mintájára alakulhatnak úgynevezett nyugdíjasszövetkezetek, olyan irodák, melyek munkához
segítik a dolgozni vágyó nyugdíjasokat. Egy kis
pluszkereset mindenkinek jól jön, pláne, ha társasággal és értelmes elfoglaltsággal jár. Körbenéztünk, van-e igény a városban a nyugdíjasmunkára.

Tűzről pattant hetvenesek
Érdekes tapasztalat, hogy amikor az
ember végigmegy a belvároson, kivétel
nélkül aktív nyugdíjasokba botlik.
Komáromi Sándorné például hatvankét éves korában ment nyugdíjba úgy,
hogy előtte nem volt munkahelye,
mert főállású anyaként nevelte három
gyermekét kisiparos férje mellett. „A
gyerekek kirepültek, a férjem meghalt –
ekkor kellett munkát vállalnom.” – meséli

Marika túl a hetvenen éppen munkát keres

harmincnyolc év és kétszáz nap házasság
után, eladtuk a házat, és bár rettentően
tudok spórolni, fillérezgetni nem szeretek.” Marika szemmel láthatóan nem
fél a munkától, habitusa vetekszik egy
harmincévesével, elszántsága irigylésre méltó, s ha a mai munkaerőhiányt
figyelembe vesszük, biztosan nem kell
sokáig keresgetnie. Zárójelben megjegyzem: olyan beszélőkével áldotta
meg a Jóisten, hogy akár egy egész
estés tévéműsort is vállalhatna!

Komáromi Sándorné nyugdíjas korában lett
munkavállaló

az idős hölgy, majd így folytatja: „Az
egy álom volt! Négy órában takarítottam
a Videoton épületében. Öten voltunk a
munkahelyen, és nagyon jól megértettük
egymást. Gyönyörűen kitakarítottuk az
irodákat, de nem kellett megszakadni.”
Három éve hagyta abba a munkát
egy súlyos betegség miatt. Igaz, az
otthonlét sem tétlen, mert kertes házban lakik, viszont unalmasnak tartja,
mert nincs társasága: „Hiába mondják,
hogy az ember feltalálja magát, sokkal
jobb aktívnak lenni, közösségbe menni,
mint otthon lenni egyedül! Ha nem jött
volna közbe az egészségügyi probléma,
még mindig dolgoznék. Eddig az unokám
ott lakott nálam, segített, amikor beteg
voltam, de most férjhez megy Ajkára, így
egyedül maradok.” Olvasgat, tévét néz,
főz, virágoskertet nevel. Színházba,
szórakozni nem jár, és a nyugdíjasklub
sem vonzza. Viszont dolgozna még, ha
megtehetné.
Egy másik nyugdíjas korú hölgy,
Marika éppen munkát keres: „Kereskedelmi végzettségem van, sokáig dolgoztam
vendéglátósként, de az akkor volt jó,
amikor az ember még lány volt. Egy fiatal
jobban bírja azt a műfajt!” – vélekedik az
asszony, aki 2007-ben ment nyugdíjba. Előtte a Balatonon dolgozott,
megszakítani pedig csak akkor kellett
a munkát, amikor sérvvel műtötték,
összesen négyszer. – „Emellett ott volt
mindig a kert a maga ezeregyszázhetven
négyzetméterével, de azt végül eladtam,
mert már sok volt. Azért a Jóisten mindig
megsegített! Most el kell mennem dolgozni, mert amikor a férjemmel elváltunk

Párkányi Raab Péterrel a Fő utcán
találkoztunk, éppen a Csók István
Képtárba igyekezett, hogy kiállításán
maga vezesse körbe a nagyérdeműt. A
szobrászművész ötvenéves, a nyugdíjkorhatártól igen messze áll, és nem
is igen foglalkozik ilyesmivel: „Mint
művészember, nem szándékozom nyugdíjba menni, utolsó leheletemig alkotni
szeretnék. Ez az, ami életben tart, inspirál.
Úgy gondolom, a művészek ezzel mind így
vannak. Ha civilként gondolnék erre, akkor is fontosnak tartanám a mindennapi
hasznos tevékenységet. Férfiaknál például
különösen szerencsés, ha hasznosak
lehetnek idősebb korukban is, mert sajnos
jellemző, hogy amikor őket ”félrerakják”,
nyugdíjazzák, könnyen belerokkannak.”

abban az időszakban munkát. Nyolc órás
beosztást nem is igen vállalok, inkább hat
vagy négy órában dolgozom. Az ember
nem érzi magát haszontalannak, aktív
tagja lehet a társadalomnak, a kollégáim
nagyon aranyosak, segítőkészek, megma-

Zsigmond Jenőné az elsők között volt, aki
belépett a fehérvári nyugdíjas-szövetkezetbe

gyarázzák a munkafolyamatokat. Szinte
minden területen voltam már, és szeretek
ott dolgozni!”

Száz szövetkezet, huszonötezer
regisztrált tag
Ezek a jelenlegi számok országos
viszonylatban, ami nem rossz, tekintve, hogy hét hónapja lehet nyugdíjas-

Bérlakás pályázat fiatal házaspároknak
A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010 (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében eljárva az alábbi, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a
város területén élő fiatal házaspárok lakáshelyzete átmeneti megoldásának
elősegítése érdekében nyílt pályázatot ír ki:
Cím

Alapterület Szobaszám Komfortfokozat

Bérleti díj
(Ft/hó)

Erzsébet u. 4. 2/1.

54 m2

2

összkomfortos

29 700,–

Erzsébet u. 8. 4/3.

54 m2

2

összkomfortos

29 700,–

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak
felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 22/537-612,
22/537-149.
A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban:
Városfejlesztési Kft.) által előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetők meg. A
lakások megtekintésének időpontjáról a Városfejlesztési Kft. épületüzemeltetési munkatársai adnak felvilágosítást a 22/511-328-as telefonszámon.
Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

A művész sohasem megy nyugdíjba

számára biztosítanak lehetőséget arra,
hogy dolgozzanak. Sokan élnek a lehetőséggel, Fejér megyében is népszerű a
kezdeményezés.
Zsigmond Jenőné például azért
lépett be a nyugdíjas-szövetkezetbe,
mert a házát szeretné felújítani,
ezért jól jön a nyugdíj-kiegészítés.
Egy élelmiszergyártó cégnél vállal
munkát, heti három-négy alkalommal. Szerinte több előnye is van
annak, hogy dolgozni jár: „Amikor az
újságban olvastam, hogy megalakul a
szövetkezet, azonnal mentem és jelentkeztem. Nagyon rendesek voltak, mert
alaposan tájékoztattak mindenről, így be
is léptem. Megtudtam, hol van munkalehetőség, sőt el is vittek, és saját magam
megtapasztalhattam az adott munkahelyen lévő lehetőségeket. Azon lepődtem
csak meg, hogy én azt gondoltam, a
tagsággal folyamatos munkaviszonyban
leszek a megszokott műszakokban. Örülök neki, hogy nem így van, így másra is
jut időm.”
A cég, ahol Zsigmond Jenőné munkát
vállal, mindig egy héttel korábban
jelzi, mikor van szüksége munkaerőre.
Erről tájékoztatja a nyugdíjasokat a
szövetkezet, és maguk a munkavállalók választják ki a számukra megfelelő
időpontokat. Ez lehet délelőtti vagy
délutáni munka is. „Jó dolog, hogy
mi dönthetünk, így ha van valamilyen
programunk, akkor nem kötelező vállalni
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Kép: Preszter Elemér
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Párkányi Raab Péter nem gondolkodik nyugdíjban, utolsó leheletéig alkotni szeretne

A szobrászművész szerint alacsonyak
a nyugdíjak, így mindenképpen jó, ha
az ember ki tudja egészíteni, és olyan
dolgokat is megvalósíthat, amit a szűkebb keretek nem engednének meg.

A szövetkezet, mint megoldás
Tavaly nyáron alakultak meg a nyugdíjas-szövetkezetek, melyek az idősek

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített
pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, a „Fiatal házaspárok
otthonteremtése lakáspályázat” felirat feltüntetésével.
Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. február 23. (péntek) 12:00 óra
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja!
A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város honlapján (www.szekesfehervar.hu/ingatlan-palyazatok) megjelent részletes pályázati felhívás tartalmazza.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

szövetkezetet alakítani. Fehérváron is
működik egy iroda, mely a városban
közel harminc vállalat által kínált
munkát közvetít ki a dolgozni vágyók
számára. A könnyű fizikai munkán
kívül különféle szakmunkák, adminisztráció, könyvelés és ügyfélszolgálati munka közül lehet választani.
Fejér megyében és Székesfehérváron
is jó híre van a kezdeményezésnek,
ebben segített a Közérdekű Nyugdíjasszövetkezet országos szervezete által
indított előadás-sorozat, mely január
végén járt városunkban. „Fehérváron jelenleg majdnem háromszáz aktív
tagunk van, akik dolgoznak, emellett
körülbelül százötvenen vannak, akik
regisztráltak és szeretnének munkát
vállalni. Nekik vagy keressük a lehetőséget, vagy egyéb okok miatt későbbre
tervezik a munkavállalást.” – tudta meg
a Fehérvár Televízió Dolgos Attilától.
Az Északi Szomszédok Közérdekű
Nyugdíjas-szövetkezet elnöke szerint
a cégek nagyon nyitottak a nyugdíjasfoglalkoztatásra, és a jövőben tovább
bővül a munkaadók köre: „Egyrészt
nagyon hasonlít a diákfoglalkoztatásra,
ami nagyon benne van a köztudatban,
másrészt mi is sokat teszünk azért,
hogy megismerkedjenek a cégek ezzel a
lehetőséggel. Eleinte szkeptikusak voltak,
nem ismerték a nyugdíjas-szövetkezetek
működését, ezért sok volt a kérdés a
partnerek részéről. De a kezdeti időszakot már túlléptük, és egyre többen látnak
benne lehetőséget.”
A nyugdíjasok számára rengeteg
előnye van ennek a foglalkoztatási formának: olyan közösségekbe

kerülhetnek a munka révén, ahol
új embereket ismerhetnek meg,
új kapcsolatokat alakíthatnak ki,
melyek a jövőben is hasznosak lehetnek. Emellett rendkívül rugalmas
a foglalkoztatási forma, hiszen a
nyugdíjasok maguk választhatnak,
hogy napi négy, hat, esetleg nyolc
órában vállalnak-e munkát, de az
is megoldható, hogy nem heti öt
napban, csak kettő vagy három
napban dolgoznak. Hiszen a klas�szikus heti negyven óra nem elvárt
a nyugdíjas-szövetkezeten keresztül
vállalt munkában. „Azt tapasztaljuk,
hogy nem csupán munkakeresés miatt
fáradnak be hozzánk az irodába, hanem
egyéb segítség miatt, például e-mail-cím
elkészítésére, regisztráció megtételére.
Azt látjuk, hogy kezd épülni ez a kis
közösség, amit a nyugdíjas-szövetkezetek segítenek formálni.” – mondja a
szakember.

Ki lehet tag?
A közérdekű nyugdíjas-szövetkezet tagja lehet bárki, aki öregségi
nyugdíjasnak minősül, függetlenül
attól, hogy az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte-e vagy még nem. Sőt
az is lehet szövetkezeti tag, akinek
valamilyen ok miatt a nyugdíjfolyósítása éppen szünetel. Aki szövetkezeti tag szeretne lenni, annak csupán
nyilatkozni kell erről, és elfogadni az
alapszabályban foglaltakat. Ezután
pedig nincs más hátra, mint kiválasztani a munkalehetőségek közül a
legalkalmasabbat!

A SZÉPHŐ Zrt. meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Bérbeadásra:
SZÉPHŐ Zrt.

8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1.
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax: (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail: info@szepho.hu

Üzlethelyiség, raktár:
• József Attila kollégium mögött
(Hosszúsétatér felől) 68 m 2-es
használaton kívüli hőközpont;
• Mura u. 2. szám alatt 1 db 15 m 2
alapterületű garázs.

Értékesítésre:
• Székesfehérvár, Bőrgyár dűlő 4. szám
alatti 1010 m 2 területű ingatlan.
Irányár: 28 M Ft;

Ügyfélszolgálat

8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1.
E-mail: ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax: (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

FehérVár

Fókuszban

közéleti hetilap

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok
energia tanúsítását!
Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:

22/541-307

e-mail:

info@szepho.hu;
uzemeltetes@szepho.hu

László-Takács Krisztina

Dauervíz
Talán furcsa, de a legkedvesebb gyerekkori
emlékem az a mindenen áthatoló szúrós
szag, amire csak az a bizonyos spirális
szerkezetű aminosavakból álló vegyszer
volt képes. Áthatolt a csukott ajtón, még
a nagyszüleim kertjén is, és olyan erővel
csalogatott, hogy négyévesen képes voltam
szembeszállni nagyapámmal, aki ott és
akkor, először és utoljára rávágott a fenekemre. „Azséris, azséris bemegyek a mamához!” – sikítoztam, miközben próbáltam
egyre közelebb férkőzni a házukból nyíló
fodrászüzlet ajtajához. A tejüvegen át látszódott a színes forgatag, asszonynevetés
hallatszódott, meg az, ahogy a hajszárító
búra zaja balladai homályként fedi el a
falusi pletykaáradat szaftos részleteit. A
kis körasztalon tornyosuló Népszava és
a hetvenes évek óta járatott Nők Lapja
inkább díszlet volt, mert az igazi híreket a
környékbeli asszonyok szolgáltatták nem
kevés vehemenciával.
E forgatag csendes, de annál fürgébb kezű
középpontja volt nagyanyám, aki még a
hetvenes években kitett, modern frizurákat
ábrázoló plakáttal hirdette boltját Adony
központjában, a tanács épületével szemben,
az ABC-vel éppen átellenben. Valójában
hirdetni nem is igen kellett, mert a „fodrász
Ilus nénit” mindenki ismerte, az pedig
senkit sem érdekelt, hogy a kilencvenes
évek felé haladva a plakáton lévő frizurák

már inkább nevetségesek voltak, mint
modernek. Mindenki tudta, hogy innen
nem megy el fésületlenül, hogy nagyanyám
még a karácsonyi ebédet is félbehagyja,
hogy „berakja” egy nem várt vendég haját,
hogy itt nemcsak megszépül az ember, de
tájékozottá is válik, szinte megújul.
Nagyanyám a nyugdíjat észre sem
vette, talán csak a hajmosóba hajtott fejek
őszülésén, ujjai köszvényes görbülésén
érezte az időt, meg abból, hogy esküvők
helyett temetésekre jár. A törzsvendégek
idővel elkoptak, maradt a szomszéd Margit
néni, a zöldséges Adél néni, a Köller
Boris néni meg a süteményes Teri néni.
Pár száz forintért, szinte ráfizetéssel,
csupán a társaság miatt. Bár a nevetés
ritmusa lassabb fordulatot vett, a pletyka
nosztalgiába csapott át, de élet volt ez még
mindig! Aztán a mama egy nap elesett a
lépcsőn, a család másik fele pedig addig
járt a nyakára, mígnem rábeszélték, hogy
költözzön be az öregek otthonába. Jó helye
lett, gondoskodtak róla, mindene megvolt.
Néhány hónap múlva mégsem lehetett
ráismerni: csak ült egy kerekesszékben,
fura dolgokat mondott, tekintete a semmibe
révedt. Én meg tologattam fel-alá a kertben,
könnyeimet visszafojtva beszéltem hozzá
valamit, és közben arra gondoltam, hogy
nem a szerelem az, ami öl, butít és nyomorba dönt, hanem a kívülről kényelemnek
tűnő kiszolgáltatottság.
Nagyanyám temetésén hatalmas tömeg
volt, s ha ma kimennék az adonyi főtérre
és elkiáltanám a nevét, talán még mindig
akadna néhány dauerolt, kékesszürke hajú
asszony, aki felkapná a fejét, aki emlékezne
arra a szúrós, átható szagra, ami valamikor
az életet jelentette számára.
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FehérVár

Kultúra

2018. február 8.

Teret és időt a kultúrának!

Látrányi Viktória, Stettler Zsuzsanna

Fotó: Simon Erika

A nagyvárosok közül idén Székesfehérvár került a középpontba a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat kiemelt helyszíneként. Színes programokkal várták az érdeklődőket délelőttől késő
éjszakáig.

Novák Péter, a rendezvény védnöke két fiával, Misivel és Palival érkezett a programokra. Részt
vettek például a Művészetek Házában a Derkovits Képzőművészeti Kör és a Játszótárs Játékkészítő
Műhely foglalkozásán. „Magam kifejezetten autodidakta alkat vagyok, az, hogy nekem a színpadhoz, a színházhoz, a tánchoz, a zenéhez lett közöm, az mind-mind ezekben a kulturális terekben
alakult és fejlődött ki gyerekkoromban.” – árulta el a Fehérvár Televíziónak Novák Péter.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

A farsangi készülődés is helyet kapott a palettán

A művészetek minden ága képviseltette magát. A hagyomány és a modernitás jól megfért
egymás mellett.

Pályázati felhívás!
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének határozata értelmében, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, székesfehérvári ingatlanok értékesítésére:

Fotó: Kiss László

Cím, hrsz. jelleg (Székesfehérvár)

A Rác utcában a hagyományos mesterségek őrzői mutatták meg tudásuk legjavát

Mobillal másképp

Terület (m2) Komfortfokozat Forgalmi érték (Ft)

108

összkomfortos

26.600.000,-

Arany J. utca 16. tetőtér 3. (365/A/12) padlástér

59

komfort nélküli,
beépítetlen padlás

1.400.000,-

Gyümölcs u. 7. fsz. 6. (707/A/6) lakás

49

komfortos

7.500.000,-

Gyümölcs u. 8. fsz. 2. (773/A/2) lakás

44

komfortos

10.800.000,-

Havranek J. u. 8. al. 1. (4087/3/A/1) lakás

29

komfort nélküli

3.500.000,-

Tátra u 25/1. (5975)

2 lakásos családi

komfortos

7.200.000,-

lakóház, udvar, gazdasági épület +

ház 432 m telken +

Arany J. utca 16. tetőtér 1. (365/A/10) lakás

Tátra u. 25/2. (5976)

+

2

5.400.000,1154 m2 telek

-

1344

-

Fotó: Horváth Renáta

kivett, beépítetlen terület

Szombaton, a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat eseményeként nyílt meg a
MobilArt alkotócsoport kiállítása a Fejér Megyei Művelődési Központ Nagy Ottó Sándor
kiállítóterében. A közösség mostani kiállításán a 2016-ban feltöltött legjobb képekből
álló válogatást tekinthetik meg a látogatók március 2-ig.

12.600.000,-

Tátra u. 47. (6051)
11.400.000,-

telek (inyt. szerint: lakóház, udvar, gazdasági épület)

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint a város honlapján:
www.szekesfehervar.hu / ingatlan pályázatok.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
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A Folkfonics és a belefeledkezés öröme
Vakler Lajos

A gyönyörű hangú, gazdag újraértelmezésekben bővelkedő dalok funky-, popés swingköntösbe bújtatva jelennek
meg, melyek talppontja mindig a saját
világukba illesztett népdal és irodalom
zenei fúziója. Így aztán korántsem
véletlen, hogy a 2015-ben alakult
zenekar már a második évében kiemelt
elismerésben részesült. József Attila
De szeretnék című versére született
dalukat a rangos Fidelio zenei szaklap
minden idők tíz legjobb feldolgozása
közé választotta. Szabó Csaba, a zenekar lelke azonban már a jövőt tervezi.
Milyen gondolatok mentén született meg ez
a formáció?
Ez a csapat egy vonósnégyes–klas�szikus gitár formációból született.
A vonósnégyessel felvettünk két
komolyzenei albumot, ebből a második
a crossoverbe hajló, kortárs zenéket is
tartalmazó album volt. Erre vettünk fel
először próbaként Csemer Bogival egy
általam írt dalt, ez volt az Által mennék
én a Tiszán ladikon. Az már a mostani
formáció volt: klasszikus gitár, elektro-

Fotó: Simon Erika

A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat
keretében a Szabadművelődés Háza vendége volt
a Folkfonics zenekar. A formáció különleges zenei
környezetbe illesztett, egyedi stílust és hangzásvilágot hordozó dalai a zene, az irodalom és a népi
kultúra ötvözetei.

Új hangzás, zenével megfogalmazott valóság – ez a Folkfonics

mos gitár, hegedű, dob, szaxofon, ének.
Aztán elkezdtünk a fiúkkal gondolkodni, hogy miként valósítsuk meg a
további ötleteinket. Megcsináltuk, itt
vagyunk.
A Folkfonics zeneakadémiát, konzervatóriumot végzett zenészekből állt össze. Hogy
sikerült a megálmodott stílust átörökíteni
a dalokba?
Azért is jó és érdekes zenekar a
Folkfonics, mert sokoldalú. Az ember

kitalál valamit, a többiek elé tárja, majd
mindenki hozzáteszi a magáét, és mivel
mindenki mást gondol arról a valamiről, a zenénk sokszínű, érdekes lesz.
Rendkívüli kihívás, amikor a zene találkozik az irodalommal, a népzenével. Hogyan
lehet ezt egységessé tenni, megőrizve a
műfajok sajátosságait?
Újdonság, amit mi csinálunk. Keressük a népdalok és a versek találkozási
pontjait a mával, aztán olyan zenei kör-

nyezetben mutatjuk meg, ami egyedi. A
népdalt összehozzuk az irodalommal,
sok különböző stílust vegyítve.
Így találkozhat Cseh Tamás, József Attila,
Radnóti és a gyimesi népi kultúra?
Igen, és ez nem egyszeri történet: most
dolgozunk egy olyan dalon, amelyik –
hasonlóan József Attila De szeretnék
című versének megzenésítéséhez – egy
magyar népdalra épül. Cseh Tamás
pedig örök ihletforrás számunkra.

A Gorsium együttes ötven éve
Vakler Lajos
2018-ban is fantasztikus hangulatú bulival köszöntötte rajongóit a jubileumot
ünneplő Gorsium együttes. A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban
tartott koncert és táncest telt házat vonzott a nagy múltú intézménybe.

Fotó: Simon Erika

D. Nagy Lajos, mindenki Lalija a világ legtermészetesebb módján idézte meg önmagát, azt

a fényességes időszakot, amikor mint legkisebb
királyfi elindult Fehérvárról, hogy elérje az Óperenciás-tengert. A koncerten bebizonyosodott,
hogy az a fajta emberi, művészi varázslat, ami
készségszinten a sajátja, ámulatra késztet minden
rajongót, fiatalt vagy őszülő halántékút egyaránt:
„Mindig ugyanúgy jövök, hogy előttem van a saját
énem, ahogy kis amatőr zenészként bekerültem ebbe

Még csak ötven éve játszanak együtt...

a zenekarba, ahol mindenki profi volt mellettem. Már
akkor tudtam, hogy nagyon sokat fogok tőlük tanulni,
és ez valóban így is történt. Gyakorlatilag ebben a
társaságban lettem zenész. Mikó Péter zongorista és
szaxofonos – de azért a gitárról is rengeteg dolgot tudott – mindig mondta, mit és hogyan csináljak. Korábban autodidakta módon tanultam meg gitározni, aztán
vele újrakezdtük a zenei alapokkal, és közben játékosan
jöttek a jobbnál jobb dalok, amivel szórakoztattuk a
közönséget. Az Építők kultúrház a városnak egy olyan
pontja volt, hogy aki oda bejárt, elitklub tagja lett.”
Különleges este volt, annyi szent, hiszen ritkán
vagy éppenséggel soha nem fordul elő, hogy a
táncra vágyó, dalra váró társaságok és zenekaruk
ennyire egymásra talál. A város könnyűzenei
életének ikonjai újra átélhették a hőskor legszebb
pillanatait.
Mikó Péter számára az ügyvédi talár mellett a
billentyűk jelentik a kiteljesedést, azt a pluszt,
melynek mentén érdemes megidézni fél évszázad történéseit: „Nagyon örülök, hogy megértük ezt
az évfordulót a zenekarral. 1968-ban alig múltunk
húszévesek. Nagy tervekkel kezdtük el a székesfehérvári zenélést. Nagyon jó zenekart sikerült összeállítani,
melyben alapító tag volt D. Nagy Lali, Lendvai Jocó és
Lui, aki sajnos már nincs köztünk. Sikeres zenekar voltunk, Salgótarjánban ott voltunk a dobogón egy komoly
versenyen, még Alba néven. A későbbiekben lettünk
Gorsium zenekar, 1971-ben egy kis változással. De mi
ugyanolyan fiatalok maradtunk, vagyunk ma is, mint
akkor, és az a közönség, aki eljön hozzánk évről évre
és megtapsol bennünket, megérdemli, hogy a legjobbat
kapja tőlünk. Bár a feleségek egyre nehezebben viselik a
próbákat, valahogy átvészelik ők is, mi is, és megmutathatjuk, hogy a zenei tudásunk nem kopott meg!”
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Felelős szerkesztő: László-Takács Krisztina • Telefon: 06 30 260 8302 • Az e heti lapszám szerkesztője: László-Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 •
Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 44 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
Saitos Lajos

Pálfalvi András

Ha költő hal meg
(T. I. – tudni illik…)

Mikor meghalt a költő
Nem volt még emlékműve
Csak életműve volt
És dísz-sírhely ami várta
A sebtében kiásott gödörrel
S egy diófa koporsó várta
Jobbról mellette feleségei
Volt neki hites társa kettő
Balról szeretői állottak
Volt neki – volt neki tizenkettő
S a sírba eresztő kötélen
Megannyi csomó képzelt göcsben
Ne csússzon meg a gyász-húszárok
Kezén sírba eresztéskor
A kharon-ladikja-koporsó
És sírba tételkor kézen-közön
Zengtek brongtak a harangok is
Mert amikor nagy költő hal meg
Az istenek is rínak – s amikor
kicsi – csak a kórus zokog.
Szigeti Lajos

Hójelentés
Fergeteg hava: január,
kopog jégbontó február –
a hójelentés élve temet
ásóbéka szintje alá.
Téli estéken elborulva
ujjperceimet tördelem.
Ásványban örök a zárvány,
a hópihe csak elszelel,
téltemető sárga virága,
befőttek színe, íze kell
idézni napisten mosolyát,
míg a naptár lapoz tovább.
Kaszás István

Nem tudhatom

Majdani leányunokámnak szeretettel
Nem tudhatom, mikor születsz meg
És azt sem, hogy találkozunk-e majd
De azt tudom, hogy szép leszel nagyon
Hajad arany lesz, Nap fénye hűs tavon
Vagy burkából bontott gesztenye
barnája
Selymes és szikrázón csillogó
A szemed kék, akár a tenger, azzurri
partokon
Vagy zöld, a tavasz sóvárgón várt színe
Malachit kövecskék vibráló írisze
Arcodon két kis gödör
Nem is gödröcske, csak apró kis
homály
Ahol a fénysugár is megáll egy pillanatra
És örömmel megcsodál
Erre majd felcsillan szemed
Felnyíló ajkad kedvesen felnevet
Mert szép az élet és benne
Minden csupa örök csoda
Fények, illatok, hangok kórusa
A kósza fénysugár is csak arra vár
Hogy megsimítsd kezeddel
És tenyérkéd bársonyos ölében
Fészket adj neki egy újabb röpke
pillanatra
Míg útra kel és visszafut a Napba
Simek Valéria

Megőrző némaság
Éjszakába induló lépések a
falak mentén. Megalázott
orgonabokrok dermedő árnya.
Eső permetez, a tél rendje ez,
mintha az életem mosná a
mozdulatlan gyökerek közé.
Csend van, megőrző némaság.

Vivaldi a Hargitán

Antonio Vivaldi a napfényes Itáliából Bécsig eljutott, de a négy évszak
egyikében sem járt soha a Hargitán. Mégis magunk között éreztük,
amikor ha nem is lovas szánon – ahhoz kevés volt a hó –, hanem
lovas szekéren új év napján a Hargitát csodáltuk. Erdélyben, az erdők
országában, melyet Zrínyi Miklós koronánk legszebbik boglárának,
Móricz Zsigmond Tündérkertnek, Szibériából hat év után hazatért
nagyapám pedig megszállt területnek nevezett, a természet közelében
mindmáig fával tüzelnek. Vivaldi, a Négy évszak szerzője otthonosan
érezné itt magát. És az évszakokat megidéző csodálatos oratóriumában a hegedűk játéka elhiteti velünk, a Mester itt volt a Hargitán. Látta
az égszínkék fagyos eget, a reverendás fenyvesek zöldjét, és a fehéren
csillogó varsági fennsíkot. Hegedűjén úgy hajladozik a dallam, miképp
a fenyők imbolyognak a szélben. A lovas szekerek csilingelése még a
karácsonyt idézi. Azt a gyönyörű téli zenét nem lehet gázkonvektor
vagy radiátor mellett szerezni. És nem segít a padlófűtés sem. Szerzeményének Tél tételét csak olyan ember írhatta, aki átfagyott testét élő
tűz lángjánál melegítette fel. A tűz közösségteremtő, szívesen üljük
körbe a négy évszak bármelyikében. Az ő tüze nem a pusztító, hanem
a békességteremtő. A láng minden érzékre hat. A meleg nem csak az
elgémberedett ujjakat éleszti fel, de még a fagyos szívet is felolvasztja.
Árnyakkal imbolygó fényvarázslat a szemnek, izzó cserefa illat az orrnak, és ritmusosan visszatérő pattogás a fülnek, már-már önmagában
zene. A dallam pedig helyet hagy a csapongó képzeletnek és reménynek is. Köszönjük, Mester!

Ringató ritmusán
Sejtjeidben izgalom kutatott,
csíráztak benned a szó-magok.
Zöld lángból fakadtak
bimbózó gyöngyeid.
Földi fényözön. Felnézel,
minden, ami van, a tiéd,
nálad van a remény.
Ruhát cserél a téllel a
kikelet, gyakorlott kézzel.
A tavasz ringató
ritmusán neked énekel.
Szűts Diana

Várakozás
Végtelennek tűnő várakozás,
az örök majd, a későbbre tolt lehet,
morzsázza szét a napi ígéretet.
Gyomlálnak a szavak, égetik a
tüskés ágakat. Egykor aminek
értelmét kerestem, vesztesként
a tél , velem, így siet el.
Éveim csordogálnak…
Bár legyen belőlem egyre
kevesebb, cselekedj
helyettem Istenem.

Egy virág halála

Egész délután követtem a kacagása hangját. Folyton színt váltott; hol
gurgulázó volt, és dallamos, hol mély és öblös. De nem számított, épp
milyennek hallottam, mindig, minden tónusban szépnek tetszett.
Néha már egészen közel jártam hozzá; futottam felé, s nem érdekelt,
hogy a ruhám szélét ágak szaggatják. Egyszer – egyszer már úgy tűnt,
valójában látom; fel tudtam idézni az ajka ívét, meg a mélyvörös árnyalatot, ami körülvette.
Aztán egyszer csak félresöpörtem két meglett ágat: ott álltam, körülvett a lombok smaragdszín ékszerdoboza. A tisztáson ott ült a faun,
akit magamban Lorcannak becéztem. Hátát egy tölgyfának vetette,
ezersornyi, éles fehér foga egy virág szirmába mélyedt, ahogy a nektárját iszogatta.
Nem tudom, milyen virág lehetett, csak annyit fogtam fel, hogy a
virágkehely épp olyan fehér volt, akár a faun foga. Úgy képzeltem valamiféle egzotikus teremtmény lehet; nem tehettem róla, de borzasztóan
szerettem volna a fehér szirmok, a sárga bóbita helyében lenni.
A faun megérezte, hogy nézem: aranyszín szemei felpattantak. Élesen,
incselkedően elmosolyodott, aztán mit sem törődve vele, elhajította a
virágot. Szúró fájdalommal éreztem, ahogy a szirmok darabokra törnek a fűben. De Lorcan már újra talpon termett – valami megrezzent a
lombok mélyén – s már ott sem volt.
Lukácsy József

Evolúció és evangelizáció

Csak akkor lehet kiegyensúlyozott világképünk és önismeretünk, ha
mentalitásunkban a szakrális és világi elemek egyaránt jelen vannak.
Vagyis a transzcendens és profán, égi és földi, szellemi és anyagi egyszerre nyilvánul meg értékítéletünkben.
A természetes szelekció és evolúció útján létrejövő biológiai organizmusunk alapvetően ösztönlény. A hit és kultúra által válik gondolkodó és
érző lénnyé. A hit alapja a szeretet. Mégpedig az önfeláldozó, önzetlen
szeretet, mely csendben kinyújtja a kezét, és mindig tudja, hogyan
segítsen. Karácsonykor is azt ünnepeljük, hogy Isten elküldte hozzánk
egyszülött fiát, végtelen szeretete jeléül.
Mindezt csak úgy vélhetjük igaznak, ha elfogadjuk, hogy a darwini elveken alapuló evolúció isteni eredetű, azaz a teremtés folyamatának része.
De mit értünk önzetlen szereteten? Azt, hogy bármiféle ellenszolgáltatás
nélkül hajlandó vagyok áldozatot hozni családomért, honfitársaimért,
városomért és hazámért. Vagy ezen az entropikus lejtőn elindított, egyre
kaotikusabb Európáért. „Ezen a világméretű morális válságon csak egy
új, korszerű evangelizáció segíthet, amely szükségszerűen szakrális
értelmezési keretbe helyezi hagyományainkat, keresztény civilizációnkat
és kultúránkat.” – mondta utolsó beszélgetésünkkor néhai gimnáziumi
tanárom. Azóta több mint öt év telt el, és a fenti mondatok napjainkban
váltak igazán időszerűvé!
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István
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Dávid Renáta

A negyvenöt perces tanórákat
hamarosan másfél órás előadások váltják – a városban tanuló
végzősök közül sokan szeretnének
továbbtanulni. A fiatalok többségének konkrét elképzeléseik vannak
a jövőt illetően. Arra törekednek,
hogy olyan szakot válasszanak,
melynek elvégzése után hamar
munkába állhatnak.
Több fehérvári diákot is megkérdeztünk a terveikkel kapcsolatban:
sokan az orvosit választják, de
többen jelöltek pszichológia szakot,
és mint azt lapunk megtudta, a
turizmus-vendéglátás is érdekli
őket. Akadnak olyan végzősök is,
akik még várnak néhány napot a
jelentkezéssel, de vannak, akik
már választottak a felsőoktatási
intézmények közül. A tanulók azt
is megosztották velünk, hogy szeretnének függetlenebb életet élni
a szülőktől tizennyolc éves koruk
után, így van, aki messzebb válasz-

Kép: Zsiday Ádám

Egy hetük sem maradt a továbbtanulóknak
a felvételi jelentkezésre. Legkésőbb február
tizenötödikéig minden felvételizőnek meg kell
jelölnie azokat az alap- és mesterképzési szakokat valamint felsőoktatási szakképzéseket,
melyeken szeptembertől folytatni szeretnék
tanulmányaikat.

A megkérdezett fehérvári diákokat főként a reáltudományok érdeklik, többen az orvosira készülnek

tott főiskolát, egyetemet, hiszen így
önállóbbak lehetnek.
A munkaerőpiac egyre inkább
képzett embereket vár – emelte ki
Seebauer Márta. Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának
oktatási dékánhelyettese szerint

fontos lenne, hogy még több mérnök legyen Fehérváron, a duális
képzés pedig megalapozhatja a diákok jövőjét. Jelenleg százhetvenhét
tanulót várnak ezekre a képzésekre
az Óbudai Egyetem fehérvári campusára.

A jelentkezők idén is kizárólag az interneten keresztül adhatják be jelentkezésüket. A továbbtanulók legfeljebb hat
helyet jelölhetnek meg, ebből hármat
díjmentesen. A ponthatárokat várhatóan július 25-én hirdetik ki.

Mi legyen a kabalafigura neve?
Kreatív gyerekek pályázatát várja a Depónia

?

 A pályázati kiírás és szabályzat,
 a regisztrációs lap, a nyilatkozat
 és hogy ki is Ő és miért lett a Depónia kabalája
a www.deponia.hu oldalon lesz elérhető a Hírek között
Pályázat időtartama: 2018. január 24. - 2018. március 23.

Beküldési határidő: 2018. március 23.
Pályázat díjazása:
A nyertes név megalkotója 50.000 Ft értékű ajándékban részesül.
Kapcsolattartó:
Polónyi Dóra, PR vezető
Honlap: www.deponia.hu

E-mail: ovisuli@deponia.hu
Depónia Nonprofit Kft.

László-Takács Krisztina
A közelmúltban megújult a hulladékszállító cég arculata, és kabalafigurát is
kapott a Depónia. A keresztelő azonban
még várat magára. Aki megtalálja a kedves kis vízi kutyához leginkább passzoló
nevet, értékes ajándékot kap!

Kiemelt célcsoportot alkotnak
a gyerekek, fiatalok, számukra rendkívül szerethető lehet
ez a figura, mely ihletője egy
különös apró élőlény, a harántfogú gőték közé tartozó
szalamandrafaj. Mexikóban él,
kizárólag Mexikóvárostól délre, egyetlen kis tóban. A neve
axolotl, másnéven vízi kutya,
de sétáló halnak is szokták
hívni. A környezetszennyezés
miatt került a kipusztulás szélére saját élőhelyén. Ezért a tíz
legveszélyeztetettebb állatfaj
közé tartozik a világon. Örökifjú, hiszen az állat ivarérett
korára is megőrzi lárvakori
kopoltyúit. Ha a tó, amelyben
él, kiszárad, az állat elveszti
kopoltyúit, és átáll a tüdővel való légzésre. Különleges
képességekkel rendelkezik. Ha
elveszíti egyik testrészét, nem
adja fel, hanem újranöveszti.
A vidám és barátságos figura
segít megismertetni a Depónia
munkáját, a szelektív hulladékgyűjtést és annak fontosságát, a környezetvédelem
szerepét. Innovatív, megújuló,

A névpályázat győztese ötvenezer forint
értékű ajándékot kap!

képes a változásra, s éppen ez
a Depónia cégfilozófiája is.
Mivel a kis kabalafigurának
még nincs neve, a Depónia
kéri a kreatív óvodásokat,
iskolásokat, hogy találjanak ki
egy frappáns nevet a számára!
Várják a 3 és 18 év közötti
korosztály ötleteit március 23ig. A nyertes név megalkotója
ötvenezer forint értékű ajándékban részesül. A pályázati
kiírás részletei és a szabályzat
megtalálható a deponia.hu
weboldalon a Hírek között.
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Fertőző betegségek, antibiotikumos kezelések
Látrányi Viktória, Szabó Miklós Bence

Az alapellátás és a szakellátás
munkatársai számára biztosít
együttműködési, tanácskozási
lehetőséget évről évre a Szent
György Kórház kétnapos rendezvénye. „A rendezvény célja, hogy
a kórházi orvos és a családorvos
találkozzon egy téma megbeszélésére
– ebbe nemzetközileg is elismert hazai
szakembereket vonunk be. Általában
140-150 részvevő van.” – mondta
el Izbéki Ferenc osztályvezető
főorvos.
A hetedik alkalommal életre hívott
program témája a betegellátás széles körét átfogta: kezdve a banális
megfázástól egészen a legsúlyosabb, életet veszélyeztető szeptikus
állapotokig.
„Reméljük, hogy ezen új információkkal, ismeretekkel a kollégák még biztonságosabban, hatásosabban tudják
majd a betegeket gyógyítani, egészségüket megőrizni!” – nyilatkozta az
esemény kapcsán Reiber István
orvosigazgató.

Fotó: Simon Erika

Hetedik alkalommal szervezték meg a Fehérvári
orvosnapokat. Két napon keresztül neves hazai,
nemzetközi szinten is elismert szakemberek
tanácskoztak városunkban. A fertőző betegségek és az antibiotikumos kezelések kerültek a
középpontba.

Fehérvári orvosnapok hetedszer – kétnapos konferencián tanácskoztak a megyei alapellátásban és szakellátásban dolgozók

Az előadások során a gyermekek és
idősek fertőzéses eredetű megbetegedéseivel, a gombás fertőzésekkel,
a kezelések speciális, szemléletformáló szempontjaival is foglalkoztak. Emellett a vakcinációt kísérő

Gyermekkori balesetek és elsősegélynyújtás
Lugosi Balázs
Mik a leggyakoribb balesetek, melyek gyermekeinket érhetik? Hogyan lehet megelőzni ezeket, és mit tegyünk, ha már megtörtént a baj?
Mit kell tudni az elsősegélynyújtásról? Ilyen és
ehhez hasonló kérdések kerültek a középpontba: a Szabadművelődés Házába Mészáros Zalán
előadására várták a szülőket kedden délután.
Az ingyenes előadás a város egészségügyi
programjába illeszkedően, a Humán Szolgáltató
Intézet szervezésében valósult meg.

Tudjon meg többet a témáról!
Részletek a Fehérvár Televízióban,
hétfőn 19.45-kor az Együtt családi
magazinban!

Kép: Halász István

Mészáros Zalán húsz esztendeig
szolgált mentőtisztként, nyolc
esztendeje a gyógyszeriparban dolgozik, öt gyermeket nevel Székesfehérváron.
„Magyarországon a tizennégy éves kor
alatti gyerekek esetében a vezető halálok még mindig a baleset. Ilyen például
az áramütés, a busz elé való kifutás, a
kerékpáros balesetek. De ide tartoznak
a különféle fertőzések, bőrtünetek is.”
– kezdte előadását Mészáros Zalán.

– „Figyelni kell a gyermek táplálhatóságát, éberségét, idegrendszeri tüneteit
valamint hőmérsékletét. Nagyon sokan
nem tudják, hogy az alacsony testhőmérséklet bakteriális fertőzésre
utalhat. A bennünket körülvevő
világ nagyon megváltozott, korábban
természetesek voltak a nagycsaládok,
melyekben a generációk együtt, egy
háztartásban éltek. A tapasztalt nagymamák megmondták, milyen baj esetén
mit kell tenni, például fogyasszon a
gyerek kamillateát, különféle gyógynövényeket, mikor mit adjunk neki. A
balesetek mellett szintén jellemző halálok a hirtelen szívhalál – ez egyébként
gyermekekre és felnőttekre egyaránt
igaz. Magyarországon évente huszonötezer ember hal meg hirtelen szívleállásban, ez napi mintegy hetven fő!”

Mészáros Zalán balesetekről és elsősegélynyújtásról tartott előadást a szülőknek, családoknak

hitekről és tévhitekről is szó esett.
A kétnapos rendezvény részvevőit
Cser-Palkovics András polgármester is köszöntötte, aki az idei városi
költségvetés egészségügyet érintő
részéről beszélt. Egyebek mellett

elmondta: az idei költségvetésben
már százmilliós támogatást kap a
kórház a korábbi hetvenöt helyett,
folytatódnak a városban a rendelőfelújítások és és a Kégl Dyörgyegészségprogram is.

Elhunyt Keserü Tamás
Február elsején elhunyt Keserü Tamás
szülész-nőgyógyász. A főorvos a kórházi
osztály vezetőjeként több generációnyi
székesfehérvári gyermek születésénél
jelen volt. Az ő idejében vezették be
először a várandós kismamák ultrahangos vizsgálatát.

Keserü Tamás szülész-nőgyógyász főorvos 1976-ban került
Székesfehérvárra. Ezt megelőzően szakmai tapasztalatokat
szerzett a szegedi klinikán, és
több évet töltött el Afrikában
is. 1992-ben vonult nyugdíjba,
addig a szülészeti-nőgyógyászati osztály vezetőjeként látta
el feladatát. Az általa vezetett
kórházi osztályt országos
hírűvé tette, az ő idejében
vezették be először a várandósok ultrahangos vizsgálatát, így lerakták a kismamák
ellátásához fűződő szűrőprogramok alapjait. 1987-ben
közreműködésével szervezték
meg Székesfehérváron az
I. Szülészeti-Nőgyógyászati
Ultrahangkongresszust – ebből később országos társaság
alakult.
Nyugdíjazását követően a Család- és Nővédelmi Központban dolgozott, mindvégig feladatának tekintve a szakmai
ismeretekben való jártasságot.
Nagyon széles műveltségű,
olvasott ember volt, jártas a
művészetekben, a kultúrában.
Gondolkodásával klasszikus

Székesfehérvár önkormányzata 2011-ben
Keserü Tamás gyógyító tevékenységét Pro
Civitate díjjal ismerte el

polgári értékrendet képviselt.
Szakmaiságáról és emberi habitusáról sokat elmond, hogy
előbb vette át ötvenéves aranydiplomáját a pécsi egyetemen,
mint hogy abbahagyta volna a
gyógyítást.
A család, a barátok, páciensei
és Székesfehérvár közössége
búcsúzik Keserü Tamástól.
Temetése február 17-én 14
órakor lesz a Béla úti temetőben.
Forrás: ÖKK

FehérVár

Kultúra

közéleti hetilap

Február végéig várják a javaslatokat
Tizedik alkalommal adják át idén a Zenei Nevelésért díjat, melyet Mihályi Gyuláné emlékére hoztak létre a város zenei életében kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek, közösségek
elismerésére. A Zenei Nevelésért Közalapítvány idén is számít
a lakosság közreműködésére a díjazottak kiválasztásában.

A Zenei Nevelésért díj a város zenei életét
kiemelkedő munkájukkal gazdagító tanárok, közösségek elismerése. Azoknak az
aktív óvodapedagógusoknak, ének-zene és
hangszeres tanároknak, gyermek- és ifjúsági
kórusok, zenekarok vezetőinek, közösségeknek adományozható, akik vagy amelyek több
éve magas színvonalú zenei nevelőmunkát
végeznek, és Kodály Zoltán szellemi öröksé-
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Művek az emeletről

gét közvetítik tanítványaiknak. A díj alapítói
szeretnék, ha a város zeneszerető polgárai a
javaslataik megtételével aktívan közreműködnének a legjobbak kiválasztásában. A szakmai indoklással alátámasztott ajánlásokat
február 28-ig írásban lehet megtenni a Zenei
Nevelésért Közalapítvány címére (Hermann
László Zeneművészeti Szakközépiskola és
AMI 8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.)
küldött levélben és lehetőség szerint e-mailben is a percze.ilona@gmail.com címen.
A díjat – immár tizedik alkalommal – ünnepi
hangverseny keretében adják át május 28-án,
hétfőn 18 órakor a Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házban.
Forrás: ÖKK

Vakler Lajos
Száztíz éve született a magyar szobrászat
kiemelkedő egyénisége, Schaár Erzsébet. A
Művek az emeletről című tárlattal Székesfehérvár és a Szent István Király Múzeum egy
régi adósságot törleszt. A kiállításon a művész
ötven alkotása szerepel.

Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében kiemelte: a város
büszkén vállalja, hogy ez a gyűjtemény az övé és múzeumáé, hiszen
Schaár Erzsébet művészetében és
emberségében is példát mutatott.
Ez a kiállítás összegzi életművét.

A kiállítás kurátorai, Izinger
Katalin és Szűcs Erzsébet művészettörténészek kiemelten ügyeltek arra, hogy a látogatók teljes
képet kapjanak a műfaji fejlődés
egyes szakaszairól, ugyanakkor megőrizzék a gyűjtemény
egységét. A sokszínű, különleges
világ, melyet Schaár Erzsébet
elénk tár, kortól függetlenül mutatja be a tér köznapi egyszerűségét, mindazt, amit egykoron – és
talán mai is – figyelmen kívül
hagyunk. Az Új Magyar Képtár
kiállítása május 6-ig tekinthető
meg.

Megnyílt a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium művészeti tagozatos tanulóinak
kiállítása az intézmény aulájában. A tárlatot a rajz, festés, mintázás illetve a grafika, kerámia
és a textil szakmai gyakorlat munkáiból állították össze. A kiállításra érkezők végigkövethetik
a diákok fejlődését a kezdetektől egészen a végzős évfolyamig.
R. H.

Fotó: Mplnár Artúr

Fotó: Kiss László

Gimnazista művészek kiállítása

Íme, az ember!

A Vörösmarty Rádió műsora február 10-től 16-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2018. 2. 10. szOMBat

2018. 2. 11. Vasárnap

2018. 2. 12. Hétfő

2018. 2. 13. Kedd

2018. 2. 14. szerda

2018. 2. 15. CsütörtöK

2018. 2. 16. pénteK

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna. Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
08:40 Milyen festéket
válasszunk? - A
krétafesték. Vendég:
Czifra Ildikó
09.10 Ami mindenkire ráfér:
egy kis lelki támogatás.
Vendég: Máté Krisztián
10:10 Várandósság alatti
táplálkozás, növényekkel
támogatva. Vendég:
Pozsonyi Zsuzsi
11:10 Az esküvői dekoráció nem
ismer határokat. Vendég:
Bertók Varga Viktória
és Németh Krisztina
12:05 Tudósítások a Velencei
Karneválról
12:10 Valentin napra készülünk
– hagyományok és
„csábító” ételek.
Vendég: Lencsés Rita
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
14.10 Ép testben jól élek.
Vendég: Pletser Ádám
17.10 Film kocka
18.10 Sport. Szerkesztők:
Somos Zoltán és
Kaiser Tamás
19:10 A lélek iskolája – Tornyai
Gábor előadássorozata
20.10 Koktél – színes
beszélgetések.
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk az
ASKA Menhelylakóinak.
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 Nagymama receptje
11:40 Programajánló
12:10 Gondolatok a Betegek
Világnapján. Vendég:
Tornyai Gábor
12:40 A Házasság Világnapja
az anyakönyvezető
szemszögéből. Vendég:
Bakiné Szőke Valéria
13.10 Műsorvezető:
Cseke András
14:10 Új évben megújulva.
Vendég: Dudás Natália
16:10 Rebi és Dodó – a világ
tinédzser szemmel
17:10 Fehérvári beszélgetések –
Látrányi Viktória műsora.
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes
beszélgetések.
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Németh Gábor és
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások,a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
08:10 Közélet és a nap témája
09:10 Autófittnesz. Vendég:
Polgár Tibor
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető: Bóna Éva
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Munkaügy. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
16:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18:10 A bor szerintünk.
Vendég: Fáncsi Viktória
19:10 Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás

00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Palkó Zsuzsanna és
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások,
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
08.10 Sport
09.10 Gábor Atya
10.10 Tízórai
11.15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
12.20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13.10 Vakolat – építkezők
magazinja. Vendég:
Puska József
14.10 Ingatlanmagazin.
Vendég: Bedő Gyula
15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető:
Németh Gábor
16.10 Vörösmarty kocka –
informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
18.10 Diákkedd
19.10 Apaklub
20.00 Koktél – színes
beszélgetések
Mits Mártonnal és
Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán és
Németh Gábor
08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13:10 Környezetbarát –
magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás
16:10 Agenda – Kormányhivatali
műsoróra
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
18:10 Portré
19:10 Bakelit Zsiráffal
20:10 Nyitány – klasszikus
zenei magazin. Vendég:
Zemlényi Katica
21:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó

00.05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Palkó Zsuzsannaés
Schéda Zoltán
08.10 Sport
08:40 Jogi percek. Vendég:
Dr. Stein Barnabás
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok. Vendég:
Lorászkó Gábor
11.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
magazinműsor
13.10 A Városgondnokság órája
14.10 Pénzügyek, bankok,
brókerek – magazinműsor
15.10 Az orvos válaszol
– egészségügyi
magazinműsor
16.00 Műsorvezető:
Németh Gábor
16:10 Kulturális programajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18.10 Katasztrófavédelmi műsor
19:10 Lapszemle
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Mits Mártonnal és
Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00.05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.00 Félóránként friss hírek,
időjárás és közlekedési
információ.
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Palkó Zsuzsanna és
Schéda Zoltán
08.10 Sport
08.40 A nap témája
10.10 Tízórai vendég: Egey
Tímea és Fischer Imre
pszichológusok
11.10 Műsorvezető:
Németh Gábor
11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Utazási magazinműsor
15.10 Mozogjunk
16.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16.10 Illemtan óra
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Könyvespolc – irodalmi
magazinműsor
19.10 Áldás, békesség! –
református magazinműsor
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio.
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Legutóbbi rejtvényünk megfejtése négy személy neve volt, akikkel
újságunk hasábjain is találkozhattak. Elsőként arra voltunk kíváncsiak,
melyik költő műveit tolmácsolta Hobo az Öreghegyi Közösségi Ház rendezvényén: Pilinszky János.
Második megfejtésünk annak a százéves abai bácsinak a neve, akinek
történetéről szintén újságunkban olvashattak: Ferencz József.
Harmadszorra egy híres neveléskutató nevét fejthették meg, aki rendszeresen tart előadásokat Székesfehérváron a Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házban: Pécsi Rita.
Végül az Alba Regia Szimfonikus Zenekar karmesterének nevét rejtettük

Rejtvény

2018. február 8.

el, akiről portré rovatunkban azt is megtudhatták, hogy a zenei mellett
matematikusi képzettséggel is rendelkezik: Dubóczky Gergely.
Ezúttal is egy név az első feladványunk, mellyel Asztalos Tamás történelmi lapszemléjében találkozhatnak. Magyarország egykori miniszterelnökére vagyunk kíváncsiak, akinek fehérvári diákéveiben született Pipámhoz című versét idézi a Budapesti Hírlap 1895. február elsejei száma.
Néhány évtizeddel korábban történt, hogy egy híres magyar mágnás,
Sina György komoly felajánlást tett, mellyel Széchenyi István törekvéseit
támogatta a reformkorban. Séllei Erzsébet írásából – és persze a rejtvény
második megfejtéséből – kiderül, mi volt ez a felajánlás!

14

FehérVár

Programajánló

Farsangi bál és hangverseny

Mesék határok nélkül
Ismét meghirdette a Tündérszó
Meseíró Pályázatot a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár. Március közepéig a
világ bármely részéről várják a
magyar nyelvű történeteket a
nyolc és tizenöt év közötti gyerekektől. Az eredményhirdetés az
Ünnepi Könyvhét keretében lesz
Székesfehérváron. A terjedelem
legfeljebb hatezer leütés, azaz
körülbelül három nyomtatott
oldal lehet, a témát és az irodalmi formát illetően azonban
nincs megkötés. Egy pályázó egy
történetet küldhet be e-mail-ben,
csatolt Word-dokumentumként
vagy postai úton négy példányban március 15-ig az alábbi
elérhetőségekre: Gárdonyi Géza
Művelődési Ház és Könyvtár
Egyesület, 8000 Székesfehérvár,
Sóstó lakótelep 1., vagy tunderszopalyazat@gmail.com. A
díjazottakat május 16-ig értesítik, illetve az intézmény honlapján is közzéteszik a névsorukat.
A legjobb meseírókat oklevéllel
és egyedi művészeti alkotással
jutalmazzák, műveiket írásban is
megjelentetik.

Látogatható kiállítások
Ady Bár és Galéria
A FehérvART bemutatja a Fehérvárom című kiállítássorozatának
első tárlatát. A korhatár nélküli
vándorkiállítás lényege, hogy
bemutassák, a művészek hogy
érzik magukat a városban. A
kiállítás megtekinthető: február
28-ig
Színek és formák
Kisfaludi Közösségi Ház
A Gorsium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium fotográfus
tanszaka diákjainak kiállítása.
Megtekinthető: február 11-ig.
Vertcsipke-kiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár
Tolnai utcai Tagkönyvtára
A tárlaton Gergő Katalin alkotásait lehet megtekinteni.
III. Béla király (1172-1196) –
„Teste Fehérvárott nyugszik”
Szent István Király Múzeum,
Rendház
Megtekinthető június 30-ig.
Hanyatló–szárnyaló
Csók István Képtár
Párkányi Raab Péter kiállítása.
Megtekinthető március 11-ig.

2018. február 8.

Programok február 9-től 18-ig

Szabó Petra
Február 9.
Könyvbemutató
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasóterme
Ahogy folytatódott – Széchenyi Zsigmond
emlékkönyvének bemutatója.
Életbátorság
19 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ
Al Ghaoui Hesna Életbátorság – Honnan
merítsünk erőt a nehéz helyzetekben? című
előadása a Nyitott Akadémia szervezésében.
ByeAlex és a Slepp
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Február 10.
A fecskék világa
10 óra, A Szabadművelődés Háza
A Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. és a Völgy-híd
Természetvédelmi Alapítvány rajpályázatának képeiből állt össze a tárlat. A megnyitón vetített előadás hangzik el Fecskék
Székesfehérváron címmel, és felavatásra
kerül A Szabadművelődés Háza mesterséges fecsketelepe is.
Ingyenes meditatív koncert
10 óra, Művészetek Háza
A Heart-Garden-Birds svájci női együttes ad
ingyenes meditatív koncertet.

Gingalló
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna
téri Tagkönyvtára
Ölbeli játékok, mondókák, dalocskák
babáknak és anyáknak.
Zeneovis farsangi táncos mulatság
14 óra, Hermann László Zeneiskola
Az eseményre az érdeklődő, táncolni vágyó
kisgyermekeket várják. Vendégek: Varró
János népzenész és Gula Miklós néptáncos.
Valentin-napi, farsangi zenés-táncos nosztalgia-délután
15 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
A Nemcsak a húszéveseké a világ Nyugdíjasklub rendezvénye. Lesz jelmezverseny, a
zenét Unyi József szolgáltatja. Információ:
Bognár Mária (tel.: 30 852 8617)
Fehérvár AV19 – EC VSV
17.45, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
Jégkorongmérkőzés.

Mágikus és mulatságos
11 óra, Igéző
Zsiga Edwárd bűvész gyermekműsora.
Farsangi hangverseny
18 óra, Fehérvári Civilközpont
Az Alba Regia Vegyeskar előadása. A
műsorban szerepet kap a bor, a mulatság, a
bolondozás és a szerelem. Közreműködnek
Baranyai Anett és Kolozsi Balázs énekművészek valamint Vasvári Tamás zongoraművész.
Szállj dallam, szállj!
19 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Az esten fellép Miklósa Erika Kossuth-díjas
operaénekes. Zemlényi Eszter énekművész
és Kéry Tamás zongoraművész elvarázsolják
a közönséget, a Vox Mirabilis Kamarakórus
pedig meglepetésekkel készül.

Lord-koncert
20 óra, Fezen Klub

Február 12.
Tisztuló égbolt
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna
téri Tagkönyvtára
Prax Levente könyvének bemutatója.

Február 11.
Petőfi Junior vasárnap
11 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Az első Petőfi Junior vasárnapon az Apacuka zenekar lép fel.

Tunézia – filmvetítés
17 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány
rendezvényterme
Az Utazni jó! sorozat folytatása Fertő Imre
tunéziai úti filmjének vetítésével.

Óriás-koncert. Vendég: The Devil’s Trade
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Februári

ISKOLAVÁRÓ

a Székesfehérvári
Vasvári Pál
Általános Iskolában

2018. 02.14., 16:30-kor!

Szülők tájékoztatása
a beiskolázásról,
játékos néptánc
és informatika foglalkozás
az ovisoknak.
Mindenkit szeretettel várunk!
MEGNYITOTTUNK!

Hobby Corner
Várjuk a Liget sor elején
a Garzonház mellett.
- vázlatfüzet, írólap, műszaki rajzlap
- akvarell lap, színes karton
- por- és olajpasztell kréta, ecset
- színes ceruza, filctoll
- akril festék, tempera
- krepp papír, dekorgumi
- csillámpor, szalag
- szárazvirág, oázis
- csipke, gyöngy, kapcsok
- készségfejlesztő és mesekönyvek
- fa, gipsz, hungarocell termékek
- iskolai szerek: füzet, ceruza, toll, stb.
Facebook elérhetőség: Hobby Corner
Székesfehérvár • Tel: +36 20/228-5799

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

Programajánló

közéleti hetilap
Közéleti és Kulturális Szalon
18 óra, Krisztus Király Plébánia Közösségi
Ház
A rendezvény ünnepséggel kezdődik A
Zenei Nevelésért Alapítvány fennállásának
tizedik évfordulója alkalmából. Beszélgetőtárs: Benkő Andrea, a Kossuth Rádió
munkatársa.
Február 13.
Farsangi mulatság
16.30, Székesfehérvári Egyházmegyei
Múzeum
A 6-12 éves korosztályt várják maszkkészítéssel, jelmez- és fánkevő versennyel
valamint számos érdekes programmal.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Rajnai Miklós Bartók és Kodály élete című
előadása.
Jazzbeszéd Mits Marcival
18 óra, A Szabadművelődés Háza
A zenés-beszélgetős est vendége Mohai
Tamás lesz.
A magyar próza napja
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasóterme
Spiró Görggyel Czinki Ferenc beszélget.
Szerelmes klasszikusok
19 óra, Hotel Magyar Király
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertje. Gyertyafényes vacsora, romantikus
dallamok. Hangversenymester: Bondor
Erika.
Február 14.
A csábítás trükkjei – Púder, parfüm, szépségtapasz
16.30, Fekete Sas Patikamúzeum
Előadó: Szima Viktória, a Fejér Megyei
Levéltár munkatársa.
Szerelmek itthon és a nagyvilágban
18 óra, Találkozó a Fehérvári ajándékbolt és
jegyiroda előtt
Vajon melyik romantikus helyen vallottak
szerelmet városunk hírességei? Kit ihlettek

meg a fehérvári lányok olyannyira, hogy a
szerelem híre New Yorkig szállt? Kiknek a
szerelméhez kapcsolódik az első magyarországi tűzijáték, melyre Fehérváron került sor?
Kit szöktetett meg Rigó Jancsi, a Magyar Király Kávéház cigányprímása? A Valentin-napi
séta során nemcsak a város híres szerelmeseiről tudhatnak meg ezt-azt az érdeklődők,
hanem ellátogathatnak az egyik esküvői
szalonba, ahol ruhatörténetről és Henry herceg jegyese menyasszonyi ruhájának titkos
vázlatairól is sokat tudhatnak meg.
Megbocsátás és elengedés
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai
úti Tagkönyvtára
Beszélgetés Pap Csilla life coach, párkapcsolati mediátor, személyes fejlesztő, motivációs tréner vezetésével.
Toldi – Somos Ákos előadásában
19 óra, Igéző
Az érdeklődők hallhatják Arany János ékes
szavait és hallgathatják Szabó Dani cimbalomművész játékát.
Kowalsky meg a Vega
19 óra, Fezen klub
Aranka, Szeretlek! – Valentin-napi open
stage koncert
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Február 15.
Patikusinas szakkör
9 óra, Szent István Király Múzeum, Rendház
Megtanulható, hogy lehet természetes,
káros adalékoktól mentes alapanyagokból
a bőrünknek és ízlésünknek megfelelő
szappant készíteni.

Február 16.
Fricskák – Nevetés, álmodozás, forma–
bontás
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Takács Rupert grafikai bemutatkozása

Én, Tonya
Február 12. és 17. 18 óra
Feliratos amerikai fekete komédia.

Február 17.
Feketehegy-szárazréti torosnap
7 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi Ház
Zártkörű rendezvény Feketehegy és Szárazrét lakói részére.
Kippkopp és a Kipikopik
17 óra, Civilközpont
A Nefelejcs Bábszínház bábmeséje.
A Parnasszus kortárs apostolai
17 óra, Igéző
Irodalmi est A Parnasszus kortárs apostolai című sorozat keretében. Oberczián
Gézával, a kortárs magyar irodalom
népszerű novellaírójával Takács Tamás
beszélget.
Alba Fehérvár KC – FTC KN
17 óra, Köfém Sportcsarnok
Női kézilabda-mérkőzés.

Jelmezes farsangi bál
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Az eseményen a Fanta Boys zenél.
Asztalfoglalás a 22 303 366-os számon
lehetséges.

Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról
szóló 33/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet alapján nyilvános pályázatot hirdet az Alba
Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére.
A részletes Pályázati felhívás és a középiskolai Pályázati Adatlap beszerezhető:
• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán,
(8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy a
• Székesfehérvári Szakképzési Centrum székhelyén,
(8000 Székesfehérvár, Budai u. 45., tel. 06 22 514-060), vagy
• az érintett szakgimnáziumban, ill. szakközépiskolában,
illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról:
http://www.szekesfehervar.hu/.
A Pályázat beérkezésének határideje: 2018. február 28. 18.00 óra
További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi,
Oktatási és Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel: 06 (22) 537-119).

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Floridai álom
Február 9. és 10. 18 óra, február
12. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai dráma.

Kiscsillag-koncert. Vendég: Eleven Hold
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Legéndy Péter: Mémek
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A kiállítás finisszázsa. Az esemény moderátora Filep Sándor lesz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

A Barátság mozi műsora

Jöjj el, napfény!
Február 9. 20 óra, február 16. 18 óra
Magyarul beszélő francia romantikus vígjáték.

I. Székesfehérvári Retrófesztivál
18 óra, Vodafone Sportcsarnok
Fellépők: Ámokfutók, TNT, Kozmix, UFO,
Dj. Szatmári & Jucus, Groovehouse. Műsorvezető: Berki Krisztián.

titkarsag@hunyadim.hu e-mail-címen,
vagy a 22 312 428-as telefonszámon
lehet február 16-ig.
Hunyadis bált rendeznek február 23án 17 órától a Művészetek Házában.
Jegyeket a helyszínen és előzetesen is
lehet vásárolni a Hunyadi Szakgimnázium portáján.
Hunyadi 150. – gálaműsor a Vörösmarty Színházban március 26-án 17
órától. Jegyek a titkarsag@hunyadim.
hu e-mail-címen igényelhetők korlátozott számban.
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Marmorstein Berta csodálatos élete
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Rák Kati előadásában tekinthető meg az
előadás. Az esemény a huszadik század
világába ad betekintést.

Farsangifánk-kóstoló
14 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
A Nemcsak a húszéveseké a világ Nyugdíjasklub farsangi rendezvénye. Információ:
Bognár Mária (tel.: 30 852 8617).

Hunyadi százötven
A Hunyadi Mátyás Szakgimnázium
fennállásának százötvenedik évfordulója alkalmából változatos programokkal várja a volt, a jelenlegi és a
leendő hunyadisokat. Iskolatörténeti
kiállítást rendeznek február 17-én,
szombaton 9 órától az iskola épületében, majd 10 órától a hunyadisok
világtalálkozójára kerül sor, ahol a
rég nem látott osztálytársak üdvözlése mellett lehetőségük lesz az iskola
régi épületébe is ellátogatni a volt diákoknak. A rendezvényre jelentkezni a

Aranyakkord (Kiss Tibi és Vastag Gábor)
19 óra, Petőfi Kultúrtanszék

FehérVár

Tad, az utolsó felfedező
Február 10. és 17. 16 óra
Magyarul beszélő spanyol animációs kalandfilm.
Testről és lélekről
Február 10. 20 óra, február 13. 18
óra
Magyar játékfilm.
Szeretet nélkül
Február 13. 20 óra
Feliratos orosz-francia dráma.
Valami Amerika 3.
Február 15. és 17. 20 óra
Magyar vígjáték.
Aurora Borealis – Északi fény
Február 15. 18 óra
Magyar dráma.
Eszeveszett esküvő
Február 16. 20 óra
Francia vígjáték.

A magyar széppróza napja

Farsangi batyus bál
19 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
A hangulatról Varga Zoltán gondoskodik.
20 órától fellép a Kisfaludi Búzavirág
Dalkör és a Pákozdi Napraforgók Tánccsoport.

Február 12. 18 óra, Királykút
Emlékház
Bauer Barbara Porlik mint a szikla
című könyvének bemutatója.
Házigazda: Bakonyi István.

Ocho Macho – Dönts!
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Lemezbemutató turné.

Február 13. 18 óra, Öreghegyi
Közösségi Ház
Nehrer György 38 pillanat című
könyvének bemutatója. Házigazda: Bobory Zoltán, Bakonyi István.

Február 18.
Babaruhabörze és bolhapiac
8 óra, Videoton Étterem
Babaruhák, játékok, mesekönyvek, cipők,
kismamaruhák, babafelszerelések találhatnak új gazdát.
Farsangi mulatság
11 óra, Igéző
A Babos Társulat előadása.

Február 14. 15 óra, Öreghegyi
Közösségi Ház
Egymásra hangolódva: P. Maklári
Éva és Bobory Zoltán prózai írásai.
Közreműködik: Cserta Gábor
(gitár, ének).

Gyerekangol Fehérvárott
Helen Doron a városunkban

Az csak természetes, hogy a lehető legtöbb
segítséget szeretnénk megadni gyermekeinknek a boldoguláshoz.
Egészséges életmód. Megfelelő táplálkozás.
Rendszeres testmozgás. Sport. Korai fejlesztés. Kiegyensúlyozott világlátás. Tanfolyamok. Játék és élmény. Stresszmentes élet.
Szülőként mindenre időt és energiát
szánunk, amire csak lehet!

Azt persze tudjuk, hogy mindent, egyszerre - nem lehet.
Egy nap 24 órából áll, melyből
a közös időre, és a pihenésre
is megfelelő időt kell szakítanunk. Így végül óhatatlanul
eljutunk a kulcskérdéshez:
Melyik fejlesztést válasszuk?
Melyik edzőt? Melyik pedagógust? Melyik módszert?
Hiszen nem csak az számít,
hogy valamire mennyi időt szánunk, hanem, - épp azért, hogy
spóroljunk az értékes idővel –
az is számít, hogy gyermekünk
mit és hogyan csinál?
A mai világban jól tudjuk,
hogy nyelvtudás nélkül szinte

lehetetlen boldogulni. Az angol
nyelv ismerete pedig lassan
már mindenhol és minden
munkakörben elengedhetetlen.
Az is tudvalevő, hogy gyermekünk minél korábban kezdi el
a nyelvtanulást, annál hatékonyabban tudja elsajátítani az
angol nyelvet.
De hogy válasszunk olyan
nyelvtanulási módszert, mely
hatékony, és játékos is egyben?
Ami nem csak a reklámban
működik, és nem csak elvileg

vezet el az igazi angoltudáshoz,
hanem a valóságban is.
Sőt, a legjobb lenne egy olyan
módszer, ami a gyermekünknek semmiféle fáradtságot nem
okoz, helyette élményekkel tölti
meg, netán - kis korban - még
korai fejlesztéséhez is hozzájárul.
Nem kell sokat keresgélnünk
az Interneten, hogy megtaláljuk a megfelelő nyelvelsajátítási
módszert gyermek számára –
és ez a Helen Doron metódus,

mellyel világszerte már több
mint kétmillióan sajátították
el anyanyelvi szinten az angol
nyelvet.
Az utóbbi években Székesfehérvár szülöttei sajnos
nem juthattak hozzá a Helen
Doron tanfolyamokhoz,
ám idén februárban, nagy
örömünkre, városunkban
is megnyílt a Helen Doron
oktatóközpont.
Biztosak vagyunk benne, hogy
sok kisgyermek élvezheti majd
a Helen Doron tanfolyam
előnyeit, és a jövőben számos
székesfehérvári fiatal mondhatja el magáról, hogy élvezettel,
erőfeszítés nélkül tanult meg
angolul.
A jól felszerelt, országos
központ által működtetett
tanodában szeretettel várják a
babákat, kicsiket, és az iskolásokat, 3 hónapos kor és 19 éves
kor között.
A próbaórák ingyenesek, az
élmény és a tudás garantált.

A Depónia Nonprofit Kft.

A Depónia Nonprofit Kft.

AUTÓSZERELŐ

JAVÍTÓMŰHELY RÉSZLEGVEZETŐ

munkatársat keres.

Elvárás:
• szakirányú végzettség
• min. 5-10 év szakmai tapasztalat
• 7,5 t feletti tehergépkocsi szerelésben szerzett gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány
Előny:
• hidraulikában, autóvillamosságban való jártasság
• ív-lánghegesztő végzettség
• targoncavezetői érvényes engedély
• hulladékszállító járművek javításában szerzett gyakorlat
• C kategóriás jogosítvány
Amit ajánlunk:
• Versenyképes jövedelem
• Mozgóbér
• Cafetéria
• Egy műszakos munkarend
• Biztos hátterű munkavégzés lehetősége

munkatársat keres az alábbi feltételekkel:

Elvárás:
• Szakirányú felsőfokú végzettség
• 7,5 tonna feletti tehergépjárművek, munkagépek és egyéb
hidraulikus gépek javítása területén szerzett minimum 3 éves
tapasztalat
• Számítógépes ismeretek, diagnosztikai programok felhasználói
szintű ismerete
• Hidraulika rendszerek elméleti, és gyakorlati ismerete
Előny:
• „C” kategóriás jogosítvány
• Lakatos, hegesztő munkák irányításában szerzett jártasság
Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Cafetéria
• Egy műszakos munkarend
• Hosszú távú, kiszámítható munkalehetőség

Szakmai önéletrajzokat a
munkaugy@deponia.hu e-mail címre várjuk.

Szakmai önéletrajzokat várjuk a
munkaugy@deponia.hu e-mail címre.

A Depónia Nonprofit Kft. hosszútávra keres

A Depónia Nonprofit Kft.

megbízható RAKODÓ munkatársat.

TARGONCAVEZETŐ

Feladatok:
• Hulladékgyűjtő edények mozgatása, szakszerű ürítése
• Hulladékgyűjtő zsákok gyűjtőjárműbe helyezése
• Gépkocsivezető munkájának segítése
• Gyűjtés és szállítás közben kiszóródott hulladék feltakarítása
Elvárások:
• 8 általános iskolai végzettség
• Büntetlen előélet
• Pontos napi munkakezdés (munkakezdés ideje: minden reggel
6:00 órakor)
• Fizikai állóképesség
• Alkalmazkodó képesség
Amit kínálunk:
• Stabil bejelentett munkahely, állandó jövedelem
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• Azonnali munkakezdési lehetőség
• 3 hónap próbaidő után cafetéria juttatás
• Útiköltség térítés

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Telefon: +36 22 511-314
E-mail: kontener@deponia.hu

és

RAKODÓGÉP KEZELŐ

munkakörbe, gyakorlattal rendelkező
munkatársat keres.
Munkavégzés helye:
Székesfehérvár-Csala Regionális Hulladékkezelő Telep
Elvárások:
• Érvényes targoncavezetői és rakodógép kezelő jogosítvány
• Precíz, pontos munkavégzés
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Esetenként több műszakos munkarend vállalása
Előnyt jelent:
• Szakmunkás végzettség
• Székesfehérvári lakhely

Jelentkezni a munkaugy@deponia.hu e-mail címen.
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Munka mellett is érdemes tanulni!

Kovács V. Orsolya
Székesfehérváron pedig különösen! Mind
a helyi vállalkozások, mind az ipari parkok
nagy gyárai folyamatosan keresik a szakképzett munkaerőt, és a rátermett munkatársak képzését is szívesen támogatják.

Manapság már nem várják
el a munkáltatók a sokéves
gyakorlatot, tapasztalatot. Az
egyik felnőttek szakképzésével foglalkozó cég vezetőjével,
Sörösné Fekete Zsuzsával
beszélgettünk, aki elmondta: ők
elsősorban a fizikai szakmákra
képeznek férfiakat, mint például anyagmozgatógép-kezelőket
vagy targoncavezetőket. Nagy
arányban folyik náluk útépítők,
emelőgép-kezelők képzése is.
A munkáltató cégek folyamatosan keresik a szakképzett
munkaerőt. Manapság az a
ritkább, hogy valaki csak úgy
besétál az utcáról, hogy tanulni
akar. Leginkább az a jellemző,
hogy elhelyezkednek valahol, a
munkaadó cégek pedig a már
alkalmazott munkaerőt iskolázzák be, ha megfelelő a személyisége, a feladatvégzéshez való
hozzáállása. Őket szívesen képzik tovább, támogatják, hogy
munka mellett tanulhassanak.

„Ma már nincs annyi uniós támogatással végezhető tanfolyam,
mint régen. A munkaerőre pedig
szükség van. Bármennyien kerülnek is ki az iskolapadból, a cégek
felszippantják a „kész” munkaerőt.” – mondta Sörösné Fekete
Zsuzsa.
A képzések az általa vezetett
intézményben igen sokrétűek,
adminisztratív feladatokra és
olyan egyedi munkakörökre
is felkészítenek jelentkezőket, mint a wolframelektródás
hegesztő: „Ez egy olyan tevékenység, amit nem nagyon tanítanak az
iskolarendszerben, ezért nagy rá
az igény a felnőttképzésben, hiszen
ezzel az eljárással lehet ma már a
saválló felületek, az alumíniumok
hegesztését elvégezni. Sokkal aprólékosabban, finomabban kezelhetik
ezzel az alkatrészeket.” – tette
hozzá a szakember.

Induló OKJ tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A009-011)

• Targoncavezető
• Emelőgépkezelő
• Földmunkagép kezelő

SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!
Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: 22/379-604, 06-20/9838-022
www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

Jelentkezzen!

KIEMELT ÁLLÁSLEHETŐSÉG

SZÉKESFEHÉRVÁRON

Csúcsminőségű elektronikai cikkeket
gyártó partnercégünk
SAJÁT ÁLLOMÁNYÁBA KERES

AMIT KÍNÁLUNK:
 Kiemelkedő műszakpótlékok (akár 40 %)
 312.000 Ft éves Cafeteria
 Tiszta munkakörnyezet
 Ingyenes vállalati buszjáratok több irányból
 Munkahelyi étkezési lehetőség

Építőanyag-Centrumunkba
keresünk kollégákat
bővülő feladataink ellátására
Székesfehérváron az alábbi pozíciókba:

Munkaköreink részletes leírását megtalálja a
www.braunbau.hu/Allasajanlatok honlapunkon.
Pályázatokat várjuk az allas@braunbau.hu e-mail címre.

Cégünk nagy ipari múlttal rendelkező, a mai gazdasági helyzetben is stabil alapokon
nyugvó, hosszútávú tervekkel rendelkező vállalat, mely autóipari termékek és más
ipari szférából származó műanyag alkatrészek gyártásával foglalkozik.
Profilunk magába foglalja az esztétikai, valamint technikai alkatrészek gyártását,
festését és szerelését is.
Ha szeretne egy stabil, fejlődő cég csapatába tartozni küldje el pályázatát!

E-000683/2014

Elektromos karbantartó
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok:
• eseti és tervezett javítások elvégzése
• hiba megelőzés, feltárás
• karbantartási dokumentációk kezelése
• általános (épület) karbantartási feladatok
ellátása
• mechanikus karbantartói feladatok támogatása
• részvétel géptelepítésben, új gépek
beüzemelésében
Elvárások:
• min. középfokú elektronikai szakirányú
végzettség
• kétműszakos munkarend vállalása

• ipari környezetben szerzett min. 1-3 éves
tapasztalat
• rajzolvasási ismeret, elektromos
tervdokumentációkra vonatkozóan
• önálló, pontos, precíz munkavégzés
• rugalmas, magabiztos személyiség
Előny:
• vezérlés és pneumatikus ismeretek
• aktív számítógép használat
• fröccsöntő gépek ismerete (ARBURG, ENGEL)
• épületgépészeti ismeretek
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag
• Éves cafeteria nettó 180.000Ft
• Hosszú távú munkalehetőség

Minőségellenőr

OPERÁTOROKAT
 3 műszakos, 8 órás munkarend

nia munkavédelmi szakembert,
úgyhogy erre is állandó a kereslet.
Ezen kívül a tűzvédelmi előadó és
az emelőgép-ügyintéző is keresett.
Utóbbi szintén egyfajta adminisztratív munkakör, ami a számtalan
építő- és anyagmozgatógép működtetésével kapcsolatos. Ma már
nem elvárt a sok éves gyakorlat. A
lényeg a munkához való megfelelő
hozzáállás. A pályakezdőket is
szívesen továbbképzik a cégek.”

VT Plastic Gyártó Kft.

• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (E-000683/2014/A003),
• Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) (E-000683/2014/A014),
• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/A013),
• Kazángépész (12 t/h felett) (E-000683/2014/A012),
• Munkavédelmi technikus (E-000683/2014/A040)
szakirányú középfokú végzettség birtokában:
• Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (E-000683/2014/A032)
OKJ-s tanfolyamainkra, valamint:
• Munkavédelmi képviselő képzésünkre.
Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.
Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar.hu@dekra.com

Gyakoriak az érettségire épülő
szakképzések is, ezek közül az
egyik legnépszerűbb a fehérvári cégnél a munkavédelmi
technikusi szakma: „Rendelet
írja elő, hogy hány fős létszámoknál illetve milyen veszélyességi
osztályba tartozó munkahelyen
milyen arányban, hány órában,
hány főt kell foglalkoztatni ebben
a munkakörben. Minden kisebb
vállalkozásnak kell foglalkoztat-

• Teherautó sofőr:
darukezelői jogosítvány, „C”,”E” kategóriás jogosítvány szükséges
• Árukiadó: targoncavezetői jogosítvány szükséges
• Számlázó-pénztáros: számítógépes ismeret szükséges

E-000352/2014

18

Elérhetőségeink:
06 20 247 8608
rebeka.sinkovics@pannonjob.hu
facebook.com/pannonjob

Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok:
• Gyártott alkatrészek vizuális ellenőrzése, alap
mérések elvégzése pl.: tolómérő használatával
Elvárások:
• középfokú végzettséggel,
• felhasználószintű számítógépes ismeretekkel
rendelkezik
• műanyagipari termékek ellenőrzésében
szerzett tapasztalat előny

• három műszakos munkarendet vállalni tud
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag (bónuszprogram)
• Éves cafeteria nettó 180.000Ft
• Jó munkahelyi légkör
• Hosszú távú munkalehetőség
• Besorolási bér 180.000-200.000Ft
(pótlékok nélkül)
• Ingyenes szerződéses járat számos
településről

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, önéletrajzát
(munkakör megjelölésével) az alábbi címre várjuk:
VT Plastic Gyártó Kft. 8000. Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. HR osztály,
illetve elektronikusan horvath.renata@plastic.videoton.hu Tel:22/554-097

KREATIVITÁS AZ INNOVÁCIÓ
SZOLGÁLATÁBAN A KDRIÜ 10 ÉVE

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

TANÁCSADÁS
Stratégiai tervezés,
projekt fejlesztés és
menedzsment,
technológia transzfer és
együttműködés
fejlesztés

NON-PROFIT
TÁMOGATÁS

Innováció menedzsment
szolgáltatások (szellemi
tulajdonvédelem, pályázat
menedzsment,
klasztermenedzsment,
innovatív projekt
értékelés) és innováció
tudatosság.

A minőség iránti elkötelezettséggel és magas színvonalú szolgáltatásokkal
folyamatosan fejlesztjük portfoliónkat. Magasan képzett és tapasztalt
csapatunk biztosítja, hogy ügyfeleinek hatékonyan segítsük. Ennek
legfontosabb eredményei:

30 +

100 +

Helyben fejlesztett új
termév/szolgáltatás

Fejlesztett, koordinált
vagy mentorált innovatív
projekt.

600 +

7,4 Miliárd Ft +

Szolgáltatásainkat
igénybevevő elégedett
ügyfél.

Fajelsztett, koordinált vagy
mentorált projektjeink
értéke.

20 +
Részvételünkkel
megvalósult nemzetközi
K+F+I projekt.

40 +

• ÚSZÓMESTER
• KöZTERülETi TaKaRíTÓ
• KŐMŰVES
• KEGYElETi SZOlGÁlTaTÓ,
TEMETŐFENNTARTÓ
• TETŐSzigETElŐ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

Fiatal ötletgazda pénzügyi
és szakmai támogatása
külföldi
tapasztalatszerzésben.

A következő 10 évben is állunk rendelkezésére!
www.kdriu.hu

A Continus Nova Kft.
PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI
MUNKATÁRSAT keres.
Elvárás:
• Mérlegképes könyvelői végzettség
vállalkozási szakirányon
• Minimum 3 év szakmai tapasztalat
• Naprakész számviteli és adózási
ismeretek
• Felhasználói szintű MS Office
programok ismerete
• Önálló, precíz, pontos munkavégzés

Szakmai önéletrajzokat a
munkaugy@continusnova.hu
e-mail címre várjuk.
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„Anyukám nélkül nem tartanék itt!”

Kovács V. Orsolya

Színésznő szeretne lenni

osztályom, tanáraim, az igazgató
úr. A pedagógusaink nagy érdeklődéssel fordulnak a diákok felé,
igazi támogató figyelmet kapunk.

Fotó: Horváth Renáta

Szerepléseiddel és sikereiddel Székesfehérvár kulturális életét is folyamatosan gazdagítod. Mit jelent az számodra, hogy mindezt Fehérváron érted el?
Kiváló közeg a kibontakozáshoz
ez a város, rendkívül nyitott és
befogadó közönséggel. Ezt érzékeltem akár a Versünnepen, akár a
Fehérvár Hangján is. Szerencsére
újra divat a művészetekkel foglalkozni, és ez a fiataloknak sem
kínos, szívesen megmutatkoznak
azok, akik késztetést éreznek a
szereplésre. A lehetőségek pedig
végtelenek, rengeteg olyan programot szervez a város vezetése, ahol a
fiatal tehetségek felléphetnek.
És szerencsére az iskolák is hasonlóan
támogatóan állnak a tehetségekhez.
Pont az idei évben váltottam
iskolát, a Vasvári Pál Gimnáziumba jöttem át, és bizony örömmel
érzékelem, hogy itt hatalmas
támogatás vesz körül. A Fehérvár
Hangja döntőjén is ott volt az egész

Fotó: Horváth Renáta

Utcaszínházi és diákszínpadi előadások, Versünnep, Fehérvár Hangja – szép sikersorozattal
büszkélkedhet a tizenhét éves Ferenczy-Nagy
Boglárka. A színészi ambíciókat dédelgető
fiatal lány jövő nyárig még székesfehérvári
középiskolás, a Vasváriba jár. De vajon merre
vezet az útja azután?

Szenvedélyes előadása első helyezést ért a Fehérvár Hangja tehetségkutató versenyen

A te szereplési vágyad már kiskorodban megmutatkozott?
Három-négy évesen már a saját verseimet szavaltam a családomnak.
És persze minden ovis műsorra
lelkesen tanultam meg a verseket, énekeket. Az első hivatalos
versenyem második osztályban
volt, amikor a VOKE-ban megrendezett szavalóversenyre tanultam
meg Csukás István Sün Balázs
című verses meséjét. Attól kezdve
visszajáró résztvevője voltam a
város szavalóversenyeinek, mesét
mondtam a Gárdonyi Művelődési
Házban, másodikos koromtól pedig
különféle színjátszó csoportokban
is részt vettem már.
Gondolom, ez a szüleid támogatása
nélkül nem lett volna lehetséges.
Nem is tudom kifejezni a köszönetemet anyukámnak, aki a kezdetektől fogva a lehető legjobban
támogat, és olyan hátteret biztosít
mindehhez, amit szerintem nagyon
kevesen kapnak meg. Ilyen családi
háttér nélkül valószínűleg nem
tudnék így boldogulni. Emlékszem,
együtt készültünk a versenyekre,
mindig segített, hogy a verseket,
meséket hogyan kellene mondani.
Ezek számomra nagyon szép, meghatározó emlékek.
Jó, hogy ilyen sok pozitívumot említettünk, de voltak már negatív tapasztalataid, kudarcaid is?
Nem mondom, hogy nem voltak,
de igyekszem mindenből a lehető legjobbat kihozni, a legtöbbet
tanulni. Ha előfordult, hogy nem
értem el jó eredményt vagy negatív
kritikát kaptam, mindig igyekeztem annyira a javamra fordítani
a történteket, amennyire csak
lehetett. Így olyan élmények, amik
igazán negatívként ragadtak meg,
nem nagyon maradtak.
Többször hangoztattad már határozottan, hogy színész szeretnél lenni. Ezen
belül a színpad, a filmezés, a szinkron
– mégis melyik terület vonz leginkább?

Elsősorban a színházakat céloznám
meg, mert a színház az a közvetlen közeg, aminek semmi mással
össze nem hasonlítható hangulata
van. A családias légkör, a szemtől
szemben állás a nézőkkel nekem
nagyon fontos, bármit is adok elő
éppen. Hogy a szemébe tudjak
nézni a nézőknek, és tényleg nekik
tudjam azt célozni. Ez az, ami a
filmeken keresztül nem valósítható
meg. Ettől függetlenül persze nem
mondom azt, hogy nem fogok soha
filmekben játszani, ha lesz rá lehetőségem. Szívesen kipróbálnám.
Ahogy itt ülök veled szemben, éppen
olyan energikusnak tűnsz, amilyennek
a Fehérvár Hangja döntőjében láttalak
a színpadon. Ez az igazi Bogi?
Általában a saját dalaimat énekelem, a magam gondolatvilágát
közvetítem. Annál jellemzőbb
semmi nem lehet rám. De egyébként jól látod, lételemem a pörgés,
nagyjából háromszor olyan gyorsan
beszélek, mint mások. A döntős
dalt a Fehérvár Hangjára szintén
nagyon magaménak éreztem.
Azért választottam ezt, mert ezen
keresztül tudtam valamit közölni.
Egy előadásnak mindig az az elsődleges célja, hogy valamit közöljön,
átadjon.
Most az iskola mellett milyen feladatok töltik ki a napjaidat?
A színházban készülünk egy új
produkcióra, Matuz János rendezésében. A Legyek ura című diákszínpadi produkciót próbáljuk hatan.
Még az elején vagyunk a folyamatnak, de remélem, hogy megvalósul.
Ez most eléggé kitölti a napjaimat.
Ebben az előadásban is lesznek
különböző ritmusbetétek, amiket
igyekszem kitalálni. Közben próbálok dalokat, szövegeket tanulgatni,
a felvételire is készülni.
Lesz most is utcaszínház március
tizenötödikén?
Igen. Annak ugyan még nem kezdődtek el a próbái, de azt már tud-

Fotó: Kiss László
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A Tűz csiholói című előadásra készülve

azzal is jár, hogy mindenkit az
életedbe fogadsz. Hogy ha valaki
megszólít ismeretlenül az utcán,
úgy tudj vele beszélgetni, mintha jó

ismerősök lennétek. Biztos vagyok
benne, hogy ez nagyon sok embert
zavarna, meg féltené a magánéletét. Én annyira ettől nem félek,

Fotó: Kiss László

juk, hogy biztosan benne leszünk
ebben a produkcióban is. Jubileumi
produkció lesz, tehát nagyszabású
előadásra lehet számítani!
Visszatérve a saját alkotásaidra: kik
inspirálnak, milyen művészek vannak
rád nagy hatással?
Most éppen Varró Dániel az, akit
nagyon szeretek, sokat olvasom a
műveit. Kicsit úgy érzem, mintha
nem örvendene elég nagy megbecsülésnek, mintha nem ismernék őt elegen – mármint a komolyabb verseit.
Mivel töltöd még szívesen az idődet?
Szeretek egyszerűen csak az emberekkel lenni, kommunikálni, szemtől szemben beszélgetni. Igyekszem
a barátaimmal is minél több időt
tölteni, és annak is nagyon örülök, ha új embereket ismerhetek
meg. Igyekszem kapni ezeken az
alkalmakon. Szeretek rajzolni is, ha
van egy kis időm. Igyekszem minél
több dolgot felfedezni, amit egy
kicsit szeretni tudok. Most éppen
ukulelézni tanulok.
Egyre többen megismerik a nevedet,
arcodat. Erre mennyire vágytál?
Maga a dicsőség és a hírnév kevésbé fontos, az ismertségnek viszont
sok előnyét is látom. Azért tartom
fontosnak, hogy ismert legyek,
hogy az, amit mondani akarok,
minél több emberhez eljusson.
Megtalálja azokat, akiknek szól,
és akiknek fontos. Egy színdarab
elég tág közönséget vonz. Onnantól
kezdve, hogy a nevemet ismerik,
hogy színdarabokban látnak, valószínűleg több dologban is figyelni
fognak rám.
Azért a mai világban, ha valaki ismert,
az a közösségi médiának is köszönhetően elég közvetlen kapcsolatot jelent az
emberekkel, amit nem árt kézben tartani. Te hogy érzel ezzel kapcsolatban?
Biztosan nem mindenki alkalmas
arra, hogy ilyen kapcsolatban álljon
idegen emberekkel. Az ismertség
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Az októberi utcaszínházi előadáson Bokor Rózsa újságírót alakította

szívesen fogadom az ismeretlen
ismerősöket az életembe. Elvégre
az, hogy a saját dalaimat publikálom, nézők elé tárom, az egyfajta
meztelenség, egy közvetlen állapot.
Persze a Facebookon is szívesen
osztom meg az életem eseményeit
azokkal, akiket érdekel, de azért
erre ritkábban érzek ingert.
Nagyon meglepettnek tűntél, amikor
kiderült, hogy te nyerted a Fehérvár
Hangját.
Mert nagyon meglepett is voltam!
Mégpedig azért, mert annyira tehetséges, jó adottságú, varázslatos
személyiségű emberekkel voltam
ott, hogy bárkinek örültem volna,
ha megnyeri, és egyet is értettem
volna. Bárkinek is mondják ki a nevét, nem csodálkoztam volna, hogy
ő nyert. Nem számítottam rá, hogy
én leszek az az egy, akit kiemelnek.
Hol képzeled el az életedet a későbbiekben?
Általában otthon üldögélve szoktam elképzelni... Abban biztos
vagyok, hogy ha lehetőségem lesz,
Budapesten szeretnék tanulni.
Könnyebb lenne onnan hazajárni,
ott élni a mindennapjaimat. De ha
a Kaposvári Egyetemen tanulhatnék színészetet, az is nagy megtiszteltetés lenne. Mindenesetre vonz
a nagyvárosi élet, hogy mindig
történik valami, mindig van hová
menni... De nem tervezem túl a
dolgot, mert szerintem mindig a
lehetőségek alakítják az ember
életét. Fölösleges valamit vakon
követni azért, mert elterveztük,
hogyha időközben egy sokkal jobb
lehetőség adódik.
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Legyen meglepetésekkel teli a Valentin-nap!
Kovács V. Orsolya

A naptár szerint február tizennegyedike
Bálint, Valentin napja. Néhány évvel ezelőtt
lett felkapott a szerelmesek napja, mely
eléggé megosztja a társadalmat. Sokan
mondják, hogy miért csak ezen a napon kell
a párunkat kényeztetni, amikor egész évben
megtehetjük.

Ha igazán szeretünk valakit, természetesen nem kell kijelölt dátum

előtérbe kerülnek a Valentin-napi
meglepetések, és jó érzéssel adunk
kisebb-nagyobb ajándékot szeretteinknek.

Romantika és wellness kettesben
Divatba jött és egyre jobban
elterjedt az is, hogy a jeles nap
környékén a szállodák különböző wellnesscsomagokkal
csábítják a párokat egy kis

élménymedencék, infra- és finn
szaunák, gőzkabin, sószoba
is szolgálja a pihenésünket.
Valentin-napra üdvözlőkoktélt
vagy pezsgőbekészítést is alkalmaznak, de a gyertyafényes
fürdőzés, masszázs, zenés est,
gálavacsora és egyéb kényeztetések sora is gazdagíthatja
programunkat. Érdemes ilyenkor is több napot eltölteni a
kiválasztott szálláson, egyrészt,
hogy a környékbeli látnivalókra, nevezetességekre is legyen
idő, másrészt a két-három
napos csomagajánlatok ár-érték
arányban mindig kedvezőbbek, mintha csak egy éjszakára
foglalnánk. Jó ötlet tehát így
gondolkodni, hiszen idén sok
hosszú hétvége lesz, melyeket

ily módon minél tartalmasabban kihasználhatunk.

Szívhez szóló ajándékok
A közös programok mellett
rengetegen vásárolnak különféle ajándékokat, melyek egy
kívülálló számára lehet, hogy
giccsesek, ám a megajándéko-

Lepje meg szerettét
Valentin napon
egy szép virág
kompozícióval!
Székesfehérvár,
Malom u. 34.
Telefon: 22/313-592

A sikeres vakációk szakértője

Nyári előfoglalás

Kö ltő p é nz t
ne ad ju nk ?

Egy romantikus vacsora szép zárása lehet a napnak

ahhoz, hogy ezt kimutassuk. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy
február közepe táján mégiscsak

romantikázásra. A legtöbb hotel
rendelkezik saját wellnessrészleggel, ahol gyógy- és

Hotel Aquamarin  Hévíz, a gyógyító pihenés Otthona!

Februárban felár nélkül!
FOGLALÁSI KÓD: FV0208

Hóvirág csomag tartalma: félpanziós ellátás • gyógyvizes fürdőrészleg
• finn / ÖKO szauna, ivókút és sószoba • Wi‑Fi, parkolás

9 450 Ft / fő / éjszaka*
* közvetlen foglalás esetén min. 2 fő esetén egy kétágyas szobában a „B” épületrészben
Felhasználható: 2018. 02. 28‑ig • Hétvégén felárral! • A kiajánlott ár az ÁFA‑t tartalmazza,
az IFA külön fizetendő (500 Ft / fő / éj – 18 év felett)!

8380 Hévíz, Honvéd u. 14. • +36 83 / 545 979
sales@hotelaquamarin.hu • www.hotelaquamarin.hu

Horoszkóp
Február 8. – február 14.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Előfoglalási ajánlataink február 26-ig:
Korfu már 67.200 Ft/főtől + illeték
Tunézia már 73.900 Ft/főtől + illeték
Kréta már 74.000 Ft/főtől + illeték
Zakynthos már 78.200 Ft/főtől + illeték
Törökország már 86.900 Ft/főtől + illeték
Rodosz már 87.500 Ft/főtől + illeték
Észak-Ciprus már 95.700 Ft/főtől + illeték
Bulgária már 98.600 Ft/főtől + illeték
Mallorca már 145.200 Ft/főtől + illeték
Zöld-foki-szigetek már 260.700 Ft/főtől + illeték
Irodánk: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 12.
Tel: 22/504 187 Fax: 22/504 188
H-P 8:30 - 18:00 Szo: 9:00 - 13:00
szekesfehervar@kartagotours.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Az egyedülállókon úrrá lehetnek a kétségek és a bizonytalanság azzal a személlyel kapcsolatban, akivel manapság ismerkednek. Nem biztosak a kapcsolatuk jövőjében,
sem pedig az érzéseikben. Azért gondolják át alaposan a
dolgot, ha úgy döntenének, elengedik az illetőt!

A héten hajlamos lehet túlzásokba esni. Nem látja
tisztán a helyzetét, de ha még látja is, úgy van vele,
nem érdekli: Önt senki se akadályozza! Legyen
óvatos a merészségével, a gátlástalanságával, mert
sokakat felbőszíthet a napokban!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Egy kissé hanyag lehet a munkahelyén, pedig nem jellemző
Önre, hogy halogatós vagy szétszórt lenne. Viszont nem ártana
alaposabban átvizsgálnia a teendőit és mindennapi feladatait,
mert akadhat olyan, amit már régen el kellett volna intéznie, és
az elmaradása akár anyagi következményekkel is járhat!
Az egyedülállók szerelmi élete virágba borul.
Megismerkednek valakivel, akivel az első pillanattól
kezdve kölcsönös és igen nagy lesz a szimpátia. A
párban élők viszont arra jöhetnek rá, hogy már nem
úgy éreznek kedvesük iránt, mint korábban.

E. sz.: U-000834

2018

Igen termékeny és kedvező napok elé néz, amikor
könnyen elérheti céljait, jelentős lépéseket tehet
megtervezett jövőjének irányába. Az ingatlanvásárlást, a költözést, de sok egyéb más dolgot is
támogatnak a csillagok.

Olyan lehetőséget kap a munkahelyén, ami próbára
teheti képességeit. Még akár vezetői pozícióba is kerülhet! Mások viszont pont azon agyalnak, hogy mit
lépjenek. Egyesek a külföldi munkával kacérkodnak,
mások a saját vállalkozás indításával.
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zott nagyra értékeli a felé tett
gesztust. Sokan a hagyományos egy szál rózsás megoldást
választják, mert szerintük ez
is éppen elég ahhoz, hogy a
társuk lássa: gondolnak rá
ez alkalommal is. Egy finom
vacsora egy elegáns étteremben
is sokat jelenthet a párunknak.
A legegyszerűbb megoldás
viszont az, ha betérünk egy
édességboltba, és a rengeteg
finomság közül választunk néhányat. Olyan ember nincs, aki
ne szeretné a csokoládét, tehát
ezzel nagyot nem tévedhetünk!
Ráadásul manapság elég nagy a
kínálat a csokoládék csomagolása, mérete, alakja, összetevői
között. Régóta kapható diabetikus csoki, sőt már a glutén- és
laktózérzékenyek számára is
készítenek édességet, csak
hogy ne kelljen senkinek
lemondania a boldogsághormonok megszerzéséről!

A szobai bekészítés már megadja az ünnepi hangulatot

A Valentin-nap története

Fotók: Hunguest Hotel Pelion

Szent Bálintnak különösebb egyházi kultusza hazánkban nem alakult ki, a világi
szokások ellenben begyűrűztek hozzánk is az elmúlt évek során. Így azért érdemes
kicsit jobban megismerni, mit is ünnepelünk, kiről emlékezünk meg február 14-én!
Bálint a szerelmesek, a lelki betegek és az epilepsziával élők védőszentje. Az itáliai
Terni püspöke volt, akiről az a legenda kering, hogy titokban keresztény szertartás
szerint eskette meg egymással a hozzá forduló fiatal párokat, köztük katonákat és
jegyeseiket is, akiknek az akkori szokások szerint tilos volt megnősülniük. Bálintot
végül II. Claudius római császár a keresztény hite miatt végeztette ki.

A közös élményfürdőzés testnek és léleknek egyaránt kívánatos

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Kellemetlen helyzetek, fordulatok adódhatnak a
munkahelyén, de szerencsére pozitív végkimenetele lesz
majd mindegyiknek. Érdemes lesz levonnia belőlük a
tanulságot, hogy miért is lyukadt ott ki, ahol. A párban
élők fordulat előtt állnak. Kedvesük olyan meglepetéssel
állhat elő, amivel hirtelen nem tudnak majd mit kezdeni.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A napokban változékony és igencsak ingatag lesz a
hangulata. Senkivel sem fog tudni szót érteni, könnyen
összetűzésbe keveredik a környezetével. Ne is csodálkozzon
azon, ha kiszámíthatatlan hangulata miatt inkább elkerülik!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Érezhetően több izgalomra és kalandra vágyik, el is kezdi
keresni a lehetőségeit. Ám előbb alaposan gondolja meg, mibe
vág, kerülje a túl kockázatos ötleteket, és ne is kezdjen bele
olyanba, amiről tudja, hogy csak félig valósítaná meg!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Mostanában nem találja a helyét. Úgy érzi, valami
hiányzik az életéből. De ne aggódjon, mert a csillagok
meg fogják világosítani az elméjét, és felfedik Ön
előtt, mire lenne szüksége ahhoz, hogy boldogabb és
elégedettebb legyen. Mindemellett nem ártana jobban
odafigyelnie az egészségére, ami kissé ingatag.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Érdemes hajtania, mert a hatás és az eredmény nem
marad el! Nemcsak megbecsülés és tisztelet lehet a
jutalma, hanem pénz és akár előléptetés is. Azok,
akik visszaülnének az iskolapadba, ne halogassák
tovább terveiket, mert a csillagok támogatják őket!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Kívánságai szinte valóra válnak, egyre másra érik a jó hírek és a kellemes események. Igazán úgy érzi, hogy a sors
a tenyerén hordozza. A hét elején azonban kissé feszült
lehet, mert érezni fogja, hogy valami nagy dolog, változás
van készülőben, ami a héten meg is fog mutatkozni.
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Mindenki az lehetett, ami lenni szeretne!
Dávid Renáta, Bukosza Zita

Aki strandolni akart, megtehette!

Fotó: Horváth Renáta

Fotó: Horváth Renáta

Megtartották a nevelőszülői hálózatban nevelkedő gyermekek farsangi rendezvényét, és a Táncház
is maskarásokkal telt meg. Ötletes jelmezekbe bújtak városszerte gyerekek és felnőttek – megkezdődött a farsangi szezon.

A gyermekvédelmi központ által működtetett nevelőszülői hálózatnak köszönhetően több száz
gyermek nevelkedhet családban. A farsang is családias volt, tele csodás átváltozásokkal.

Jubileum, és ami mögötte van
Így buliznak az óvónénik és a szülők

Papp Brigitta

Fotó: Kiss László

Így mulattak a vasorrú bábák

Különlegesebbnél különlegesebb alkotások
születtek a Táncház kézműves foglalkozásán. A gyerekek minden kreativitásukat és
kézügyességüket felhasználhatták a színes
farsangi maszkok készítéséhez, amit aztán
egy hozzá illő jelmezzel fel is vehettek a
bemutatóra.

Nem tagadom, elfogult vagyok a
Felsővárosi Óvodával szemben.
Számomra az az intézmény, ahol
cikis vagy problémás helyzeteket
is nyugodtan meg tudsz beszélni,
és mindenki nyitott a megoldásra,
a végletekig hiteles.
Az az óvoda, ahol az óvónénik
szinte minden évben (sajnos idén
pont kimaradt, de Kati néni, légy
szíves, ilyen többet ne legyen!)
olyan fergeteges műsorral állnak
a szülők elé, hogy egy jobbfajta
színház is megnyalná mind a
tíz ujját, és bátran parodizálják
és vállalják saját magukat, már
sokkal több mint hiteles! Az már
egy olyan hely, ahol otthon vagy,
családostól, mindenestől.

Fotó: Kiss László

Fotó: Horváth Renáta

Fotó: Kiss László

Harmincadik alkalommal rendezett szülőnevelő bált a Felsővárosi Óvoda. Annak, aki
ezt a három évtizedet kívülről, adatként látja,
talán nem sokat mond ez a jubileum, ám annak,
aki egyszer is belecsöppent, pontosan tudja,
hogy az egyébként is családias intézmény
bálja nagyjából olyan, mint egy kiterjesztett
házibuli a barátokkal. De a legjobb fajtából!

Hogy mi is történt szombaton, a
Felsővárosi Óvoda harmincadik
szülő-nevelő bálján? Beszélgettünk, táncoltunk, játszottunk.
Volt a színpadon százkilós tündérke menyasszonyi ruhában, Hamupipőke elhagyta a cipőjét, amiből
aztán papucs lett, és néhányszor
elhangzott, hogy te jössz!
Hogy bénák voltunk? Mindan�nyian. De közben pont ugyanen�nyien szórakoztunk remekül, és
közben egy kicsit még sűrűbb
lett a massza, amit úgy hívunk:
közösség.
Hogy a báli bevételből, licitből és
felajánlásból összegyűlt négyszázötvenezer forint, amiből a
gyerekeinknek játékaik, sporteszközeik lesznek? Ez pedig már a
közösség ereje!
Pont ettől volt igazán különleges ez a bál. És nemcsak a
harmincadik, hanem az előtte
lévő huszonkilenc is. Különleges
volt mindazoktól, akik szervezték, akik részt vettek rajta,
akik hittek, hisznek egy pici
közösségben, amit úgy hívunk:
Felsővárosi Óvoda.

Katalinka, szállj el! A maszkkészítés után a gyerekek jelmezes bemutatója következett.

A Maci csoportos szülők paródiája emelte az est fényét. A képen baloldalt Hamupipőke
látható...

Kultúra
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Egy kisfilm díj nélkül senkit nem érdekel!
Gáspár Péter

Még csak huszonhét éves vagy. Mikor
csöppentél bele a filmiparba?
Már kilenc éve foglalkozom videóklipkészítéssel, reklámfilmekkel. Persze
a hosszú távú célom és az álmom a
rendes filmezés, amihez a kisjátékfilmen keresztül vezet az út.
Van egy állandó operatőröm, Kalotai
Dániel, vele indítottuk el az Emlékezz rám! (Remember me!) projektet. Olyat akartunk alkotni, ami
mind a hazai, mind a nemzetközi
filmfesztiválokon megállja a helyét.
Jelenleg hány díjnál tartotok?
Még nincs vége a fesztiválszezonnak, de eddig öt díjat nyert a film.
Megkapta többek között a dublini
filmfesztivál fődíját. De az Emlékezz rám! bejutott a torinói San
Mauro Filmfesztivál elődöntőjébe
is, így összesen tizenegy jelölésünk
van.
Független filmesek vagytok. Hogyan
zajlik a kis költségvetésnél a filmfesztiváloztatás?
Van egy olyan internetes oldal,
melyen rajta van a világ összes filmfesztiválja. Ide fel kell töltened a
filmet, majd a listából kiválasztod,
hogy milyen kategóriában, melyik

Fotók Kiss László

Az Emlékezz rám! című rövidfilm megnyerte a dublini filmfesztivált, a Los Angeles-i
Cinefesten pedig egészen az elődöntőig jutott.
A filmről, a fesztiváloztatásról és a következő
projektről Aracsi Norberttel, a film rendezőjével beszélgettünk, aki mellesleg Fehérváron, a
Budai úton nőtt fel.

Várhatóan júniustól online is látható lesz az Emlékezz rám!

fesztiválra küldöd be. Utána vagy
érkezik jelölés vagy nem. Ez a zsűri
ízlésétől függ. Érdekes módon
Amerikában általában a pörgősebb filmeket szeretik, mégis több
jelölést és beválasztást értünk el,
mint mondjuk Franciaországban,

ahol köztudottan jobban mennek
a művészfilmek. Az íreket meg
talán a táj miatt is megérintette az
Emlékezz rám!
Hol forgattatok?
Végig a Bükkben, de nem a turistaútvonalon. A forgatás előtt Mol-

Aracsi Norbertre gyerekként legnagyobb hatással a Tim Burton-féle Batman-filmek és a Jurassic park volt

nár-Kovács Józseffel, a főszereplővel végig is jártuk a helyszíneket.
A film az apa-fiú kapcsolatot járja
körbe.
Ez egy monodráma, melyben a fiút
kísérjük figyelemmel. Az apa csak
gondolati síkon van jelen. A történet huszonkét percben a fiú sértettségét mutatja be a gyerekkortól
kezdve egészen a megbocsátásig.
A sorozatok, nagyjátékfilmek világában mennyire van létjogosultsága egy
kisfilmnek?
Régebben Magyarországon a kisfilmek inkább a készítőknek voltak
fontosak, mint a nézőknek. Azonban az elmúlt néhány évben ez a
trend megváltozott, amit jól mutat,
hogy egyre több lett a hazai kisfilmfesztivál. Mondhatnám példának
Komlót vagy Szombathelyt.
Ha leszámítjuk a filmfesztiválokat,
hogyan juthat el a kisfilm a nagyközönséghez?
Külföldön vannak olyan tévécsatornák, melyeken csak kisfilmeket
sugároznak. Itthon ilyen nincs. Azt
tapasztaltam, hogy hiába csinálok
egy jó kisfilmet, amíg nem érek el
vele díjat, senkit nem érdekel. Még
az online videószolgáltatókat sem.
Csak akkor kapod meg a bizalmat
a forgalmazótól vagy a támogatótól, ha folyamatosan gyártod a
kisfilmeket, és hozod az eredményeket.
Mi lesz a következő projekted?
Nagyon sokat olvastam Fehérvár
és környéke második világháborús
szerepéről. Szeretem is a történelmi
filmeket, ezért idén egy második
világháborús kisfilmet készítek. A
címe Elfelejtett nemzedék. A történet középpontjában három magyar
katona áll, akik szembesülnek a
vereséggel. Az előkészületek már
zajlanak, és ha minden jól alakul,
akkor októberben már foroghat a
kamera!
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Nagy korok tanúi, közismert öngyilkosok és a fehérvári telefon
Székesfehérvár a boldog békeidők országos sajtójában. Február – 1. rész

Asztalos Tamás
A boldog békeidők, hasonlóan jelenkorunkhoz, felívelő korszaka történelmünknek. Székesfehérvár ebben az időben, a tizenkilencedik-huszadik század fordulóján is kivívta
magának a fővárosi lapok megkülönböztetett
figyelmét.
Boldog békeidők ide, boldog békeidők oda,
február első két hetében több éven keresztül
is javában szomorú, tragikus hírek jelentek
meg Székesfehérvárral kapcsolatban a Budapesti Hírlapban (BH), a Fővárosi Lapokban
(FL) és a Pesti Hírlapban (PH).

1895. február 1. (BH) A lap közli
a volt miniszterelnök, Wekerle
Sándor diákkorában írt, Pipámhoz című versét, mely 1865-ben
jelent meg a székesfehérvári főgimnázium önképző körének Zsengetárában. Így kezdődik:

A mexikói magyar önkéntesek képe a Vasárnapi Újságból (1864.)

legöregebb polgára volt, általános becsülés és szeretet vette körül. Ismert
alakja volt egész Dunántúlnak. Eötvös Károly „Utazás a Balaton körül”
című munkájában meg is emlékezett
róla. Krausz a katonai kincstárnak
volt hosszú éveken át ló szállítója.
1884. február 4-5. (BH, FL) Vigh
Lajos szekszárdi illetőségű cipészlegény és tettleges állományú közkatona a 69-dik gyalogezredben, szerelmi viszonyt folytatott egy helybeli
korcsmáros szép, fiatal leányával,
Vincz Annával. A rokonok rossz
szemmel nézték e viszonyt és a katonát kitiltották a korcsmahelyiségből.
A tragikus nap hajnalán a legény
a leány lakására ment és kihívta,
majd először a leányt lőtte meg a
szíve táján, azután saját mellébe
röpítette a golyót közönséges katonafegyverrel. A szerelmesek már

Fotó: profila.hu

Kérdés, hogy Wekerle pénzügyminisztersége alatt is ilyen rajongó
szerelemmel viseltetett-e a dohány
iránt, melyet ő szolgáltatott a nemzetnek... Az egykori fehérvári diák
emléktábláját 2011-ben Cser-Palkovics András polgármester és
Törő Gábor, a Wekerle-emlékbizottság elnöke leplezte le az
Oskola utcában.
1895. február 1. (BH) Székesfehérváron 70 éves korában elhunyt
Ligeti József dr. törvényszéki orvos.
Ligeti 1848-ban az ifjúság soraiban
volt, midőn Petőfi a Talpra Magyart
szavalta a Múzeum oszlopcsarnokában. Az ötvenes években Székesfehérvárra költözött és ott telepedett
le, mint gyakorló orvos. Egyik alapítója, majd igazgatója volt a Vörösmarty-körnek, s nevezetes tényezője
a Vörösmarty-szobor létesítésének.
1912. február 2. (BH) Krausz Mór
lókereskedő, volt 48-as nemzetőr, 94
éves korában meghalt Székesfehérvárott. Az elhunytat, aki a városnak

Fotó: Vasárnapi Újság

Ha szenvedélytől űzve, léthajóm
A semmiségbe elmerülni kész,
Ha bősz harag gyulasztja keblemet
S nyomorral egyre üt rám mind a vész:
Te hozzád fordulok csak, kis pipám,
Hogy fegyverem te légy a vészcsatán!

Ligeti doktornak is nagy szerepe volt a Vörösmarty-szobor létrehozásában

régebben gondoltak e kétségbeesett
tettre. A leány, mint azt a boncolás
is bizonyította, beleegyezéssel és
teljes megnyugvással fogadta a reá
irányzott lövést.
1890. február 4. (BH) Hübner
András részt vett az 1849. augusztusában szervezett fehérvári népfölkelésben. Több társával együtt
elfogták, gyorsított hadbírósági
eljárással golyó általi halálra
ítélték, és a pesti Újépületben
augusztus 14-én kivégezték. Fia,
Hübner Imre, székesfehérvári vendéglős, a napokban arzenikummal
megmérgezte magát. Öngyilkosságának oka az, hogy tönkrement.
1884. február 5. (BH) Habsburg Miksa rövid életű mexikói
császársága (1863-67) idején kb.
hétezren, közülük 1047 magyar
vezényszóra hallgató huszár
járta meg Mexikót. Köztük volt
a fehérvári Almádi Sándor, volt
zászlótartó, ki szomorú véget ért.
A termetes emberből, ki József
főhercegnek is volt kapusa, s aki
végig harcolta a mexikói hadjáratot,
valóságos csavargó lett. A múlt
nyáron két évi fegyházra ítélték. A
fegyházban halt meg.
1890. február 7. (BH) Ezen a
napon tette le Steiner Fülöp
székesfehérvári püspök a király
kezébe az esküt Bécsben. Öt évvel
később 1895. február 18-án (BH)
egy óráig tartó magánkihallgatáson
fogadta őt Rómában a pápa. A
püspök másnap a pápa külön engedélyével Szent Péter sírja fölött
mondott misét, majd 26-án (BH)
a Santa Maria del Anima templomban Albrecht királyi hercegért
celebrált ünnepies gyászistentisztelet. A templom fekete posztóval
volt bevonva, a templom hajójában

ravatal volt. A misén jelen volt
a két osztrák-magyar nagykövet,
számos püspök, a lembergi érsek
és a Vatikán számos kardinálisa,
prelátusa.
1891. február 8. (BH) A székesfehérvári színpadon Csiky Gergely
Sötét pont című darabjának előadása
alkalmával megtörtént, hogy Kaczér
Nina kisasszony, az utolsó felvonásban túlságos elragadtatással döfött
a kebelébe egy tőrt s a tőr körülbelül
egy centiméter mélyre behatolt bőre
alá. A közönség soraiban kevesen vették észre a balesetet, mert
a kisasszony azért végigjátszotta
szerepét s csak előadás után fordult
a színházi orvoshoz. A színésznő a
Népszínház, a Nemzeti Színház
és a Debreceni Színház tagjaként
működött a pályán.
1892. február 12. (BH) Baross miniszter leiratot küldött a városnak,
melyben kijelenti, hogy Székesfehérvárott telefont állít, ha legalább húsz
előfizető akad. Két évvel később
1894. február 10-én (BH) a székesfehérvári „Szabadság” értesülése
szerint a kereskedelmi miniszter
már elrendelte, hogy Székesfehérvár,
Szombathely, Sopron és Komárom
között telefont készítsenek. 1907.
február 21-én (BH) közlik le, hogy
a kereskedelemügyi miniszter
megengedte, hogy a székesfehérvári telefon-hálózat előfizetői a budapesti és környékbeli telefon-hálózatok előfizetőivel, az eddigi 2 koronás
interurbán beszélgetési díj helyett 1
koronáért beszélgethessenek.

Következő fejezetünkben főhercegnőkkel találkozhatnak Székesfehérvár
korzóján, de egy udvari könyvkereskedőről és mások mellett egy
levéltárnokról is olvashatnak!

Történelem
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Kastélyok és életek

Ercsi – a Sina bárók

A Sina család kiemelkedésének története mesébe illő. Jókai Mór idézi
fel az Aranyember című regényében a bécsi manufaktúrák számára
macedóniai gyapotot közvetítő
görög kereskedő mesés gazdagságának eredetét. Szállító partnere,
egy török pasa olyan gyorsan kapta
meg a selyemzsinórt, hogy a vagyonát nem volt kinek kiadnia. Jókai
történetében a haldokló üldözött,
Ali Csorbadzsi rakományának és
szépséges leányának megmentőjére bízza kincseit. E különös
történet megírására az ihletet id.
Sina György rejtélyes és hirtelen
meggazdagodása adhatta. Fia,
ifjabb Sina György előbb osztrák,
majd 1832-ben magyar bárói címet
kapott, és immáron, mint törvényes
örökös sokszorozhatta meg a talált
vagyont.
A görög eredetű, de az oszmán
birodalmi állampolgárságról
lemondó Sina családnál csak a
Habsburgok és a katolikus egyház
volt gazdagabb. Temérdek pénzüket a szerencsés véletlenek sora
alapozta meg, melyből létrehozták
a legnagyobb osztrák bankot, mely
államoknak és arisztokratáknak
hitelezett, annak hasznából és a
törökökkel való virágzó kereskedelemből pedig öt ország területén
vásárolták fel a tönkrement arisztokraták földbirtokait, házait. Az
Esterházy birtokoknál is nagyobb
kiterjedésű területeken gazdálkodtak. Egyik jelentős magyarországi
birtokukat Sinatelepként csatolták
később Ercsihez. Ötven gőzhajójuk
járt Bécsből és Pest-Budáról a Fekete-tengeren át a török kikötőkig.

Sina Simon halála után a Wimpffen, majd a Károlyi család lett az érdi kastély ura, akik 1920-ban eladták azt a jezsuitáknak. Nyolc évvel később
a vizitációs nővérek birtokába került, 1940-től pedig a KALOT Népfőiskola használta.

Sina György Széchényi István mellé
állva finanszírozta vállalkozásait, a
Lánchíd Rt. elnökeként karolta fel
a híd megépítését. Fia, Sina Simon
báró mesés összeget, nyolcvanezer
forintot ajánlott fel a Magyar Tudományos Akadémia megépítésére.
Összehasonlításképpen: Széchényi
István hatvanezer forintot adott erre
a célra. A Duna-Tisza-csatorna, a
budai hengermalom megépítése, a
Tisza szabályozása, a magyar vasúthálózat kiépítése is Sina-vagyonnal
valósulhatott meg. Széchenyi István
a naplójában – mint általában –

Fotó: commons.wikimedia.org

1848 előtt még csupán három hercegi, kilencvenegy grófi és száztizenöt bárói nemzetség
– mintegy hatszáz család – alkotta a hazai
főnemességet. A huszadik század elejére már
ezerkétszázra emelkedett a főrangú családok
száma. A főnemesség számbeli gyarapodásának egyik legfontosabb oka az volt, hogy a
kiegyezés után Ferenc József császár és király
Magyarországra is kiterjesztette a felső katonai
és hivatalnoki réteg nemesítésének politikáját.
A grófságot szűk marokkal mérték, alig tucatnyi
az adományozottak köre, de annál bőkezűbben
osztogatták a báróságot. Az új adományozottak
körében közel ötvenre tehető azoknak a katona- és csendőrtiszteknek, diplomatáknak és a
magas adminisztrációban dolgozó tisztviselőknek a száma, akiknek a dinasztikus hűségért
cserébe bárói koronával megfejelt címer lett a
jutalma. A gazdasági életben fontos szerepet
játszó polgáremberek, továbbá kiemelkedő
tudósok is kaphattak báróságot, ha az udvar
felé lojalitásukat bizonyították. A társadalmi
érintkezésben a született kékvérű egy olyan
különleges kiválasztottságtudattal rendelkező világban élt, ahová bekerülni nem, csak
beleszületni lehetett. Az arisztokrácia igazi
környezete a nemzetközi arisztokrácia volt, akik
jogot formáltak arra, hogy meghatározzák a
Duna-tájon élő tizennyolcmillió ember sorsát
is. Jóval alattuk állt a bárói családok elitje
által alkotott réteg. Párhuzamos világok éltek
egymás mellett, és közöttük nem volt átjárás. A
távolságtartást a Sina bárók példáján érzékelhetjük a legdrámaibban.

Fotó: egykor.hu

Séllei Erzsébet

Sina György Széchényi István mellé állva
finanszírozta annak vállalkozásait, a Lánchíd
Rt. elnökeként karolta fel a híd megépítését

most is fanyalog: „Metternichnek
annyi részvénye van! Vegye át
ezeket Sina! Akkor majd menni fog!
Ó Istenem, hogy bűzlik ez az egész!”

A családnak palotája volt Bécsben és Velencében, de Gödöllőn
szándékoztak letelepedni, hogy
magyar arisztokrataként élhessenek. A Grassalkovichoktól
megvásárolták a gödöllői kastélyt,
felújították, majd a tűzvész során
elpusztult gödöllői templomot is
újjáépítették. Sina Simon báró a
kastély melletti pavilont is felújította, a magyar királyokat bemutató arcképcsarnok tönkrement
képeit restauráltatta, a hiányzó
portrékat a legnevesebb festőművészekkel pótoltatta. Megrendelője és mecénása volt Barabás
Miklós festőnek és Izsó Miklós
szobrásznak is.
A család gödöllői élete idején
hunyt el Sina Simon egyetlen fia.
A gyászoló apa úgy tervezte, hogy
lányait magyar főúri családok
fiaihoz adja feleségül. Gödöllőn
gyönyörű bált rendezett, hogy
eladósorban lévő leányait az
arisztokrata ifjaknak bemutassa.
A magyar arisztokraták azonban
rangon alulinak tartották, hogy beházasodjanak „egy hajdani török
bazáros” családjába, és tüntetőleg
távol maradtak az eseménytől. A
mélyen megalázott Sina Simon
báró elhagyta Gödöllőt, és soha
többé nem tért vissza. Néhány év
múlva a kastélytól is megvált. A
dúsgazdag, magyar ügyek mellett
kiálló Sina családot látványosan
kirekesztette a magyar arisztokrácia. Még Széchényi István is
– aki barátjaként tartotta számon
Sina Györgyöt és Sina Simont,
sűrű találkozásaikat, ebédjeiket
feljegyezte és a jelentős anyagi
támogatásukat nélkülözni nem
tudta – így ír naplójában: „1860. ja-

nuár 11-én: Bágyadtnak – haldoklónak – gyengének és csüggedtnek
érzem magam. Ma a kis Sina-lány!
Ödönnel: megtiltom a románcot
Sina Ellával! Január 15-én: Jobban
vagyok. Ödönnel és Bélával M Sina
dolgában. Ödön: M. Ellával vége!”
A csalódott, görög gyökerű, görög
nagyszülővel és görög feleséggel rendelkező Sina Simon báró
figyelme érthetően a fiaskó után
Görögország felé fordult. Leányainak végül Erzsébet királyné talált
férjet az európai arisztokrácia
köréből. Anasztázia egy osztrák
nőcsábász báróhoz ment feleségül, akitől később elvált, és a
Sina-vagyon rá eső részét a családi
hagyományokhoz hűen jótékonykodásra fordította. Eleni egy görög
herceg felesége lett, rulettfüggővé
vált, és férjével együtt eljátszották
a családi vagyon tetemes részét.
Iphigeniát egy francia arisztokrata
vette feleségül, aki féktelen játékszenvedélyével herdálta tovább a
Sina-vagyont, míg vérbajban fiatalon el nem hunyt. Irene a görög
miniszterelnök fiához ment feleségül, később elhagyta, és vagyonát
régészeti kutatásokra fordította.
A hálátlan magyar nemzet két
aranybetűs emléktáblával emlékezett meg a Sina-támogatásokról.
Az egyik a Lánchidat őrző oroszlán
talapzatát, a másik a Magyar Tudományos Akadémia falát díszíti.
1950-ben a görög polgárháborúból
Magyarországra menekülő mintegy négyszáz család befogadására
rohamléptekben létrehozták
Beloiannisz falut a volt görög mecénás birtoka, Sinatelep közvetlen
szomszédságában. Bizonyára van
összefüggés.
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Nem állt az alku!

Somos Zoltán

A fehérvári kosarasok programja
nemcsak sűrű, de rettenetesen
nehéz is. A hazai és nemzetközi
meccsek egymást követik – köztük
utazásokkal – ráadásul ezúttal a
lehető legkeményebb ellenfelek
jöttek a sorban. Múlt szerdán Törökországban nyert nagy meccset
az Alba, szombaton már a fehérvári
szurkolók számára legnagyobb
presztízzsel bíró rangadóra utazott
Szolnokra. A tiszaligeti sportcsarnokban a szokásos „szeretetteljes”
hangulatban az otthonában addig
veretlen listavezető ellen hosszabbításban nyertek egyetlen ponttal
Keller Ákosék. Az előző mondatban említett összes körülményt
figyelembe véve kijelenthetjük:
mentálisan legalább olyan erős, önbizalommal legalább annyira jól áll
ez az Alba, mint a tavalyi, bajnok
garnitúra.
A remek siker után tulajdonképpen
megérdemelte a csapat, hogy egy
„lazább” meccs jöjjön, már amen�-

Fotó: Simon Erika

A FIBA-Európa-kupa sorozatában már a
csoportkör utolsó meccse előtt továbbjutott az
Alba Fehérvár. Így számára tét nélküli mérkőzésen fogadta a Körmendet, melynek ellenben
nagyon is kellett volna a győzelem, hogy
szintén bejusson a legjobb tizenhat közé.

Sir’Dominic Pointer tizennyolc pontig jutott, és helyenként parádézott a Körmend ellen

nyiben egy Körmend elleni találkozó bármikor az lehet… Figyelembe
véve, hogy az Alba számára nem

Éjjel-nappal röplabda
Somos Zoltán
A Székesfehérvári Diáktanács kezdeményezésére jött létre az a röplabdatorna, mely
péntek délután kezdődött, és pontosan egy
nappal később ért véget a Jáky tornacsarnokában. Tizenkét csapat éjjel-nappal
játszott, köztük a diáktanács, valamint annak
meghívására Fehérvárra érkező békéscsabai
vendégek is.

Kajak-kenu a Csónakázó-tavon

strandröplabdát, ahányszor csak
van labda, háló, homok a közelben.
Szerettünk volna teremben is megvalósítani egy tornát, most aztán eljött a
lehetőség, hogy tényleg létrejöjjön az
esemény.”
Létrejött: huszonnégy órán át
folyamatosan ütötte a labdát a
tizenhat résztvevő csapat. Előbb a
csoportmeccsek, majd a helyosztók során. A nevét messzemenően
igazoló „Ütőképesek” csapata
lett a legjobb, de a hangsúly a jó
hangulatú közös mozgáson volt. A
tervek szerint a monstre röpiprogramból hagyományt teremtenének
a szervezők.

Somos Zoltán
Székesfehérváron járt a Magyar Kajakkenu Szövetség delegációja. A Csónakázó-tó
megújulásával nyílhat meg a terep a sportág
alapjainak elsajátítására, az iskolások számára
szervezett edzésekre. Ezekről a lehetőségekről
egyeztetett Cser-Palkovics András polgármester, Schmidt Gábor elnök valamint a program
szakmai együttműködői.

A fehérvári megbeszélésen a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről tárgyalt a város és a szövetség.
Az MKKSZ által meghirdetett fejlesztési tervek és az önkormányzati források összehangolásával

eszközbeszerzésre is lehetőség
lenne.
Mint Szipola Antal és Fidel László
elmondta: 2017 nyarán már volt egy
tesztüzem, amikor heti három edzésen gyakorolhattak a fiatalok. Idén
– a tervezett új eszközök nyújtotta
lehetőségeket kihasználva – már
minden nap szeretnének oktatást tartani. A sportegyesületnek
továbbra is szívügye, hogy Fehérváron minden iskolás gyermek a
testnevelési órák keretében ingyenesen megtanulhassa a vízi túrázás
alapjait, és biztonsággal kapcsolódhasson a Bejárható Magyarország
illetve a Vándortábor Programhoz.

Nyitás, feladás, lecsapás – mindez megállás nélkül, huszonnégy órán át

Fotó: Horváth Renáta

Fotó: Bácskai Gergely

Nagy Boglárka, a diáktanács
elnöke elmondta, régóta tervezték,
hogy rendeznek egy tornát ebben
a sportágban: „Nagyon szeretünk
röplabdázni. Az évnyitó vagy éppen
év végi táborunkban mindig játszunk

volt tétje ennek a mérkőzésnek,
sokan úgy számoltak, megteszi
azt a szívességet a Dzunics-csapat

a decemberben negyven ponttal
vert vasiaknak, hogy nem adja ki
magából a maximumot. Akkor
pedig egy igazán baráti „alku”
eredményeképpen magával viheti
a Körmendet az egyenes kieséses
szakaszba a nemzetközi kupában.
De a pályán nem azt láttuk, hogy
adakozó kedvében lenne az Alba!
Megközelíthetjük persze onnan
is a dolgot, hogy a Körmend nem
volt elég jó ahhoz, hogy akár egy
kevésbé koncentrált Fehérvár
ellen is nyerni tudjon. De sokkal
közelebb áll a valósághoz, hogy a
sport szelleméhez méltóan az Alba
egyszerűen nem akart veszíteni.
A második félidőben egyértelműen látszott: erősebb, gyorsabb és
egyéni képességek tekintetében is
jobb a Körmendnél, és ezt érvényesítette is. Ezúttal hússzal, 88-68-ra
nyert a fehérvári csapat, mely
nagyszerűen teljesített a második
csoportkörben: török és litván
ellenfelet is maga mögé utasított.
Jöhet a folytatás a legjobb tizenhat
között! Az ellenfél a csütörtöki
sorsoláson derül ki.
Ami pedig a további programot
illeti, pénteken hazai bajnoki
következik a Kecskemét ellen, jövő
hétvégén pedig Debrecenben, a
Magyar Kupa nyolcas döntőjében
lesznek érdekeltek Lóránték.

A kajakosok már tavaly nyáron kipróbálhatták a Csónakázó-tavat
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Somos Zoltán

Fotók: Simon Erika

A kontinens egyik legerősebb mezőnyét felvonultató utánpótlás-kosárlabdatornát 2013 óta
rendezik Fehérváron. A Szent István Kupán idén is itt volt a Real Madrid, és mint egy kivétellel
mindig, meg is nyerte a tornát, csupa sima győzelmet aratva. Biztos, hogy megint láthattunk
a tizenhat éves korosztály tagjai között jövendő sztárokat – és nemcsak a madridiak között. A
Bayern München is törzsvendég, idén másodszor jött el a Barcelona, de a katalánok nem jutottak
döntőbe. A két magyar csapat, a házigazda Alba Fehérvár és az U16-os válogatott pedig testközeli
tapasztalatokat szerezhetett az európai elit ellen játszva, majd egymás ellen mérkőztek a hetedik
helyért – Alba-győzelemmel.

A sárga mezes Alba Berlin először vett részt a tornán, és a hatodik helyen végzett

Somlai-Kiss Máté (35) az Alba egyik legjobbja volt, a Barcelonának huszonhárom pontot dobott

Sodiq Seyi megérdemelte az elismerést, az Alba centere kiváló statisztikát produkált
A döntőben nagy csata folyt a palánk alatt a Real és a belgrádi Mega Bemax között

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról
szóló 33/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet alapján nyilvános pályázatot hirdet
Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére.
A részletes Pályázati felhívás és a felsőoktatási Pályázati Adatlap beszerezhető:
• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán,
(8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy az
• az érintett felsőoktatási intézményben,
illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról:
http://www.szekesfehervar.hu/.
A pályázat beérkezésének határideje: 2018. február 28. 18.00 óra
További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi,
Oktatási és Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel: 06 (22) 537-119).

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Nagy meglepetés nem történt: ismét a Real Madrid örülhetett a Szent István Kupa végén
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Jó formában a középszakaszban

Tóth Dániel

Történelmi tettet hajtott végre
múlt pénteken a Fehérvár AV19: a
magyar EBEL-csapat először tudott
rendes játékidőben nyerni a tiroliak
otthonában. A 2-1-es siker pedig
nagyon jól jött a középszakasz rajtján. A fehérváriak magabiztosan
várhatták vasárnap a Graz vendégjátékát, és egy végletekig kiélezett
találkozó végén ismét ők örülhettek – ezúttal 3-2-re nyertek. Az egy
bónuszpontnak köszönhetően így
két forduló után hét ponttal második helyen áll a gárda az alsóházi
tabellán, amit a Dornbirn vezet.
Csütörtökön lesz lehetőség az
előzésre, hiszen a vorarlbergieknél
vizitálnak Kógerék. A feladat azonban korántsem egyszerű, hiszen a
Buldogok saját közönségük előtt a
liga bármely csapatára veszélyesek.
Viszont nem is lehetetlen megszorongatni az osztrákokat, amit az
is mutat, hogy a Fehérvár ebben a
szezonban mindkét alkalommal,
amikor a Messestadionba látogatott, pontokkal tért haza. Egyszer
büntetők után nyertek, egyszer

Fotó: Soós Attila (fehervarav19.hu)

Két győzelemmel indította az EBEL középszakaszát a Fehérvár AV19: a Bolzano otthonában,
majd hazai jégen a Graz ellen tudott nyerni, így
rájátszást érő helyen áll az alsóházban.

A nézőszámra és hangulatra továbbra sem lehet panasz, reméljük, az eredményekre sem lesz!

pedig hosszabbítás után maradtak
alul a székesfehérváriak. A finn
vezetőedző dolgát nehezíti, hogy
LukaVidmar és Aleš Mušič személyében két játékosát elveszítette
az elkövetkező hetekre, mivel
mindketten a szlovén válogatottat erősítik majd a téli olimpiai
játékokon.
Így akárcsak csütörtökön, szombaton sem ölthetnek majd szerelést,
amikor a Villach látogat a koronázó-

városba. Hátvédposzton amúgy is
voltak létszámgondjai a Volánnak
Harty és Szirányi sérülése miatt,
ezért is igazolta le nemrég a klub

Eric Melandot. Az amerikai bekk
eddig kabalának is remek, hiszen
vele mindkét lejátszott meccsét
megnyerte a csapat.

Tovább folyik a következő szezon alapjainak lerakása is, aminek keretében a héten
Stipsicz Bence is aláírta újabb, kétéves szerződését. A mindössze huszonegy éves
hátvéd fiatal kora ellenére már két felnőtt világbajnokságon is szerepelt, tagja volt
a szentpétervári A csoportos keretnek, valamint ott volt a kijevi divízió I/A világbajnokságon is. A MAC Budapestben nevelkedett, a 2015/16-os szezonban már bemutatkozott a MOL Ligában is. A Fehérvár AV19-ben az idei évadban eddig negyvenhat
mérkőzésen három pontig jutott.

Az ötödik nyeretlen bajnoki
Kaiser Tamás

Megint nem sikerült győzni, igaz,
ezúttal minden esélye megvolt az
Alba Fehérvár KC-nak arra, hogy
mindkét – de legalább az egyik
– pontot itthon tartsa a Dunaújváros elleni megyei rangadón
szombaton. A végig kiélezett csatát hozó találkozón többször is
fordult az állás, és már viszonylag
hamar körvonalazódott, hogy ez
a mérkőzés bizony a hajrában dől
majd el. És így is lett! Hét perccel
a vége előtt fehérvári szempontból még minden rendben volt,
egy 4-2-es periódussal 22-21-re
Deli Rita csapata vezetett. Ezután
viszont kis zűrzavar lett úrrá a
csapat játékában, több hiba is
becsúszott a támadásokba, egy
ízben például Elena Gjorgjijevska
„passzolta” a labdát két társa
között kis túlzással a lelátóra. A
Kohász ezeket a hibákat kihasználva fordított, sőt két perccel a
vége előtt kettővel állt jobban. És
bár Mayer Szabina még időben
szépített, Olga Gorsenyina nem
túl nehéz lövőhelyzetből a kapu
mellé lőtt. A Fehérvár 24-23-ra
kikapott. Ebben a szezonban ez
volt a csapat ötödik olyan bajnoki
mérkőzése, melyen egy gólon

Fotó: Kiss László archív

Zsinórban ötödik bajnokiján és hatodik tétmeccsén nem tudott győzni az Alba Fehérvár
KC. Szombaton a Dunaújváros győzött a
Köfém Sportcsarnokban.

A Dunaújváros ellen Gorsenyina „kezében maradt” a pont

múlt a győzelem vagy a pontszerzés.
A huszonhárom fehérvári gólból
tízzel vette ki a részét Alexandra
do Nascimento. A brazil világbajnok érthetően nem tudott örülni,
hogy ő lett a mezőny legeredményesebbje. Az Alba Fehérvár
az újabb vereséggel immár öt
meccsesre nyújtotta nyeretlen szériáját a bajnokságban (döntetlen
az MTK ellen, vereség Siófokon,
itthon a Győrtől, Érden valamint
az Újvárostól, és ehhez jön hozzá
a Siófok elleni hazai kupabúcsú),
nincs tehát jó passzban a gárda.
Nascimento szerint ennek okát a
játékosokban, a lelkekben, a fejekben kell keresni: „Ez egy összetett
probléma, mert amikor nem győzöl,
akkor belül, a fejedben, a lelkedben
kell rendet tenni. Nyilván az edzőnek
is feladat ez, hogy elhiggyük: képesek
vagyunk nyerni. Jelenleg úgy érzem,
a baj bennünk van, mert bár akarjuk,
de egyszerűen nem találjuk az utat
a győzelemhez. Nem ez az első eset
a pályafutásom során, hogy ilyet
élek át, így hiszem, hogy kilábalunk
belőle! Van még esélyünk, hogy jó helyen végezzünk, a bajnokság nagyon
hosszú, sok meccs vár ránk. Nagyon
fontos, hogy ne adjuk fel, és ha kell,
még ennél is többet dolgozzunk! A következő meccsen újra megpróbáljuk!”
Pedig az sem lesz éppen könnyű
találkozó, hiszen február 16-án,
pénteken a Ferencvárost fogadja
az Alba Fehérvár.
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Élesedik a felkészülés

Németh Krisztián

Két és fél héttel a labdarúgó NB I
tavaszi rajtja előtt Andalúziában készülnek a fehérváriak, akik néhány
itthoni szabadnap után szombaton
tértek vissza a Földközi-tenger
partjára.
Az edzések monotonitását kedden
törte meg az idei ötödik felkészülési mérkőzés Oroszország U21es válogatottja ellen. A címeres
mezes csapat felett aratott kétgólos
győzelem jobban hangzik, mint
a korábbi, német negyedik ligás
Wuppertaler elleni 2-0-s diadal. És
az is jó hír, hogy a térdsérüléséből
felépülő Vinícius góllal tért vissza a
kezdő tizenegybe. (A másik találatot Nego szerezte.)
Persze Marko Nikolics vezetőedző a
szokásos teljes sorcserét is végrehajtotta, így aztán a második félidőben a saját nevelésű, tizenhét éves
Szabó Bálint is bemutatkozhatott.
Az, hogy testvérek harcolnak a
sóstóiak sikeréért, egyáltalán nem
újdonság. Ez a specialitás azonban
most duplán van jelen a piros-ké-

Fotó: vidi.hu

Visszatért Spanyolországba a Videoton: a
csapat Benidorm után Marbellán edzőtáborozik.
A fehérvári labdarúgók számára jól sikerült
az orosz U21-es válogatott elleni felkészülési
mérkőzés: kettő-nullra győztek.

Huszti érkezése óta szinte mindenki szakállat növesztett a Vidiben, így Juhász Roland is

keknél: Elvir és Anel Hadžić után
az oroszok ellen a két Scsepovics:
Marko és múlt héten igazolt bátyja,
Stefan is egyszerre volt a pályán.
„Jó volt a ritmus, sokat futottak a
játékosok, taktikailag fegyelmezettek

voltak.” – értékelt a vidi.hu-nak
Nikolics mester, aki az eddigi
edzőmeccseken Kovács Istvánt,
Juhász Rolandot, Pátkai Mátét,
Anel Hadžićot és Danko Lazovicsot
szerepeltette a legtöbbet. – „A hátra-

Koronázó kerestetik!
Németh Krisztián
Többek számára különlegesen telt az amerikai
futball csúcseseményét, a Super Bowl-t
megelőző nap délutánja: sokan a Fehérvár
Enthroners toborzóján életükben először vettek
részt tojáslabdás edzésen.

lévő három felkészülési találkozón úgy
játszunk majd, mint egy tétmérkőzésen,
nem lesz sorcsere, legfeljebb három
meccs közbeni változtatást tervezünk.”
Szóval élesíti Nikolics a Vidit, akár
a borbély a borotváját, ami azért
fontos, mert az Andalúzia másik
sarkában, Cádizban edzőtáborozó
Ferencváros is készül a tavaszra.
Miután Asmir Suljić a Vidi II-ben
találta magát a téli szünetben, várható volt, hogy pályafutását máshol
folytatja. A hírek szerint ez a
lengyel Wisła Krakkó lesz. De csak
nyártól, amikor lejár a szerződése a
fehérváriakkal.
A Videoton február 8-án a korábbi
ferencvárosi Cristian Ramírezt is
soraiban tudó orosz élvonalbeli
Krasznodarral, két nappal később
Kádár Tamás csapatával, a Dinamo
Kijevvel játszik Marbellán. Jövő
hétfőn a Vidi ellen egykoron UEFA
Kupa-döntőt játszó Uli Stielike
együttese, a kínai Tiencsin Teda
következik a sorban.
Várhatóan ezeken a találkozókon
még nem játszik Huszti Szabolcs, akinek ugyan jól halad a
rehabilitációja, de elővigyázatosságból nem lép pályára. Géresi
Krisztián is hiányzik majd: a
saját nevelésű futballista derékbántalmai miatt már hazatért
Székesfehérvárra.

A jövő bajnokait nevelik

hogy a saját súlyodhoz képest legyél
gyors és erős!” – világított rá a
legfontosabb alaptételre Kovács
Sándor, az Enthroners edzői stábjának tagja. – „Mindig szükség van
támadó és védekező falemberekre,
de linebacker posztra is szeretnénk
találni embereket. Főleg a 14-18 éves
korosztályban szeretnénk frissíteni,
megfelelő képzéssel két-három év
múlva a nagycsapat közelébe kerülhetnek a srácok!”

A „pokol hetét”, azaz a felkészülés
legkeményebb napjait élik a fehérvári
amerikai futballisták. Az Enthroners
február végén közös edzőtábort tart a
lengyel topligás Tichy Falcons csapatával, majd március 11-én felkészülési
meccset játszik itthon a szerb Sirmium
Legionaries csapatával. A március 24-i
Budapest Wolves elleni hazai bajnoki
rajtot négynapos edzőtábor előzi meg
Mátraházán.

Németh Krisztián
Ingyenes ökölvívóedzéseket tart hat és tizenkét
év közötti gyerekek számára a Vadásztölténygyári Vasas. Az egyesület foglalkozásait
felnőttek, férfiak és nők is látogatják, immár
több mint százan.

„Mindenkinek az az első gondolata,
hogy ha lejönnek az edzésre, akkor
megverik őket. Szó sincs erről!” –
oszlatta el a sztereotípiákat Kiliti
Ferenc, a VT Vasas vezetőedzője.
– „Testedzésként, kiegészítő mozgásformaként is lehet látogatni a tréningeket. A hétköznapi emberek ugyanúgy
megtalálhatják a helyüket nálunk, mint
azok, akik versenyszerűen szeretnék
űzni az ökölvívást!”
Erre az is bizonyíték, hogy nagyjából húsz lány és hölgy is rend-

szeresen kesztyűt húz, de vannak
fiatal és felnőtt férfiak is a klubban
– közülük többen a stresszoldás
miatt járnak edzésre.
Azonban az elsődleges cél az
utánpótlás kiépítése. Mint azt Kiliti
Ferenc is hangsúlyozta: „Szeretnénk
magyar bajnokokat nevelni Fehérváron!”
Ebben a korábbi ifjúsági és magyar
bajnok Hegyi Barnabás is segítségére van a VT Vasasnak: „A
legkisebbeket játékos mozgáskoordinációs feladatokkal vezetjük rá a sportág
alapjaira. Tizenhárom éves kortól lehet
versenyeztetni a gyerekeket.”
A VT Vasas színeiben a vezetőedző
fivére, Kiliti Tamás az országos bajnokságra készül, Hegyi Barnabás
pedig reményei szerint hamarosan
megkezdi profi karrierjét.

Nemcsak fizikálisan, fejben is ott kell lenniük az újoncoknak!

Fotó: Kiss László

Fotó: Márkus Péter

Carson Wentz, a Patriotsot legyőző
Eagles csereirányítójának példája
bizonyítja, hogy a sportban nincs
lehetetlen: aki tegnap még szurkoló
volt, néhány év múlva kulcsjátékossá válik egy Európában kevéssé
tradicionális, de egyre népszerűbb
sportágban. Az NFL és persze az
Enthroners sikere már nemcsak
a First Field tribünjére vonzza a
fehérváriakat: közel harmincan
– felnőttek és gyerekek egyaránt –
arra vállalkoztak, hogy kipróbálják
magukat a sportágban.
„Mindegy, hogy húsz, hatvan vagy
százötven kiló vagy, az a lényeg,
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2018. 2. 10. SZOMBAT

2018. 2. 11. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kovács István
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szabó Petra.
Vendég: Csík Gabriella
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kiszler Zsófia
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Hagymásy
László – Téma: A családbarát
szülészet 2. rész
14:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Juhász Zsófia
15:15 Turisztikai magazin
– ismétlés
15:45 Diákgála 2015
17:15 Szécsi Pál-emlékest –
Gergely Róbert önálló
estje az előadóművész
halálának évfordulóján
17:45 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bognár Zoltán
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Esti vers
19:30 Forgószínpad –
színházi magazin
20:00 Alba Fehérvár – Kecskemét
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 Szárnyakat a magasba!
– természetfilm
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bognár Zoltán
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kovács István
11:40 Turisztikai magazin – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szabó Petra.
Vendég: Csík Gabriella
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Vörösmarty Irodalmi Szalon
14:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kiszler Zsófia
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Kísérletek a fizika
hőskorából – ismétlés
15:45 Diákszínpad: Makrancos
Kata – a Teleki Blanka
Gimnázium színjátszó
társulatának előadása
17:05 Közéleti és Kulturális Szalon
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendégek: Klupács
Péter és Mészáros Zalán
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Fehérvár AV19 – Villach
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 Tikverőzés 2015
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

2018. 2. 12. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Forgószínpad –
színházi magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendégek: Klupács
Péter és Mészáros Zalán
16:40 Forgószínpad – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Dienes Ottó
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti Mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 A határon túli magyar
irodalom napjai
21:00 Portrék a Királykúton
– Petrőczi Éva József
Attila-díjas író, költő és
Scur Katica a KaticaKönyv-Műhely vezetője
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 2. 13. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Együtt magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Dienes Ottó
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Altorjay András
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 A természetfilmezés
kulisszatitkai 2. rész
20:45 Hermann 100 1. rész
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 2. 14. SZerdA
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg – ism.
10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Altorjay András
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Tóth Judit Bianca
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7, Kísérletek a fizika
hőskorából és Hírek
20:15 Léptei nyomában
virágok nyíljanak!
Portréfilm Csomortáni
Gál László székelyföldi
képzőművészről
20:35 Ó, felvirradt a szép óra!
2017 – a Vox Mirabilis
Kamarakórus farsangi
operaparádéja
22:00 Híradó és Esti mérleg – ism.
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 2. 15. CSüTörTöK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Honvéd7 – ismétlés
10:55 Kísérletek a fizika
hőskorából – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Tóth Judit Bianca
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:15 Kísérletek a fizika
hőskorából – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hagymásy László – Téma:
Az inkontinencia
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 A Bakony szikláin –
hegymászás mindenkinek
20:45 Hermann 100 2. rész
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 2. 16. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Bajnokok városa – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hagymásy László – Téma:
Az inkontinencia
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehéredő múlt – Kereszttől
a félholdig – dok.film
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Köztér, Turisztikai
magazin és Hírek
20:35 Fehérvári beszélgetések – In
memoriam Siklósi Gyula
21:05 Seuso kedd 2017 1. rész
22:20 Híradó és Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: február 16. 20:35 Fehérvári beszélgetések – In memoriam Siklósi Gyula

